NCO : VEELGESTELDE VRAGEN IN BEGRIJPELIJKE TAAL
Wat is het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs?
Met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) kijken we elk jaar hoe goed scholen het doen . We
gebruiken daarvoor gegevens die de school al bijhoudt.

Welke gegevens gebruiken jullie over mijn kind?
De school houdt bij hoe leerlingen het doen.
Daarvoor gebruikt de school een systeem. Dit heet leerlingenvolgsysteem. Wij gebruiken gegevens uit dit
systeem van uw school:
 Bijvoorbeeld de naam van uw kind. U vindt de hele lijst via:
www.nationaalcohortonderzoek.nl/codeboek/
 Hoe goed uw kind toetsen heeft gemaakt voor taal
 Hoe goed uw kind toetsen heeft gemaakt voor rekenen.
Wij koppelen de toetsen aan de andere gegevens.

Waarom verzamelen jullie deze gegevens?
Zodat we de school van uw kind goede informatie kunnen geven. De school moet weten hoe goed de
kinderen het doen. En hoe goed de kinderen het doen op andere scholen. Daarmee kunnen ze het
onderwijs verbeteren. Zodat wetenschappers kunnen kijken wat er beter kan.

Met wie delen jullie de gegevens?
Met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft al gegevens van uw kind.
Wij zorgen dat ze die gegevens kunnen koppelen aan de toetsen. Scholen zijn verplicht om de gegevens
van leerlingen met het CBS te delen. Daar heeft u over gehoord van de school toen u uw kind aanmeldde.
Met mensen die het onderwijs willen verbeteren. Dat mag als het CBS en het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO) toestemming geven. Meer informatie hierover vindt u via: https://www.cbs.nl/nlnl/maatschappij/onderwijs
En met het bestuur van de school van uw kind.

Waarom is alleen een Burgerservicenummer (BSN)
niet genoeg?
Soms heeft de school het Burgerservicenummer van uw kind niet. Of zit er een foutje in het nummer.
Maar het is belangrijk dat de school weet hoe goed de kinderen het doen. Daarom verzamelen we ook de
andere gegevens van uw kind. Zo weten we zeker dat we de toetsen aan het juiste kind koppelen.

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?
We beschermen de privacy van uw kind goed:


Het CBS heeft de gegevens van uw kind al. De scholen sturen het CBS de toetsen.
Het CBS koppelt de toetsen aan de juiste leerling.



In onze bestanden staan alleen ‘nep’-nummers.Alleen het CBS kan die ‘nep’-nummers koppelen aan
de juiste leerling. Wij kunnen dat niet. Ook onze medewerkers kunnen dat niet. Ze weten dus nooit om
welke leerling het gaat.



Bij klassen met minder dan 5 leerlingen maken we geen rapport. De kans is dan te groot dat het
duidelijk is om welke kinderen het gaat.
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Hoe lang bewaren jullie de gegevens?
Zolang we bezig zijn om te kijken hoe goed scholen het doen. En daarna nog maximaal 5 jaar.
Wie kunnen de gegevens van mijn kinderen zien?
De mensen van de school die in het systeem kunnen kijken. De leraren bijvoorbeeld. Het CBS zet de
gegevens om in ‘nep’- gegevens.
Is het veilig om de gegevens van mijn kind te delen?
Ja, het CBS en wijzelf houden ons aan de hoogste eisen.
Meer uitleg hierover vindt u bij het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie/privacy
Waarom mogen jullie deze gegevens verzamelen?
Scholen zijn verplicht om gegevens bij te houden:
 spelling
 begrijpend lezen
 rekenen
 wiskunde
Daarmee kunnen we kijken hoe goed scholen het doen. Wij regelen dit. Dus gebruiken we de gegevens
voor het juiste doel.
Wie kan ik bellen/mailen bij vragen?
U kunt een e-mail sturen naar info@nationaalcohortonderzoek.nl. U kunt ons op dit moment helaas niet
bellen.
Doen er nog meer organisaties mee?
We werken in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
NRO wil scholen verbeteren en vernieuwen. Daarom helpt het NRO mensen die willen kijken hoe scholen
het doen. U vindt alle informatie over ons via: nationaalcohortonderzoek.nl
Waarom moet ik dit nu weten?
Eerder werden scholen vaak gevraagd om te helpen. Dat kostte veel tijd voor de scholen.
Wij gebruiken gegevens die er al zijn. Dat spaart de scholen tijd.
Wat als ik bezwaar maak?
Dan stuurt de school de toetsen niet naar het CBS.
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