Nuttige databronnen voor GOAB-evaluaties
OAB: aantal kinderen risico en spreiding 2,5-12 jaar & VE-aanbod
CBS Dashboard onderwijskansen: https://dashboards.cbs.nl/v3/onderwijsachterstanden/
Deze dashboard bevat cijfers en kaarten over aantal risicopeuters en aantal risico kinderen op de
basisschool 4 t/m 12 jaar, uitgesplitst naar wijken/kernen per Nederlandse gemeente. Sinds oktober
2021 staan de meest recente cijfers over 2020 er in. CBS noemt dit de landelijke doelgroep. Dat is
eerlijk gezegd een wat verwarrende aanduiding. Er bestaat immers geen landelijke doelgroep. Wat
CBS doet is aangeven waar de kinderen wonen die risico’s lopen op onderwijsachterstanden
(vanwege bv ouders korter dan 5 jaar in Nederland). Alle ruim 1 miljoen 2,5-12 jarige kinderen zijn
hierbij ingeschat op dit risico en landelijk is de grens op 15% gesteld. CBS laat vervolgens zien waar
deze 15% wonen/naar school gaan.
Vanaf genoemde URL doorklikken naar “Onderwijsachterstanden”. Vanaf daar kan geselecteerd
worden.
NB: CBS geeft aantallen altijd in vijftallen en bij kleine aantallen laat men geen getal en percentage
zien.
LRK: VVE-locaties per gemeente: soort op ‘Kinderdagverblijf’ zetten en daarna gemeentenaam
selecteren: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf
Als na Kinderdagverblijf en gemeentenaam op ‘Zoek”wordt gedrukt, verschenen alle
kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties van de gekozen gemeenten.
In het overzicht staat direct bij elke locatie of men voorschoolse educatie biedt ja of nee.
CBS achtergrondkenmerken OAB (met o.a. opleidingsniveau, schuldsanering, migratie en
verblijfduur): https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/30/achtergrondkenmerkenonderwijsachterstanden-2019-2020
Bij het CBS dashboard is gemeld dat het CBS tracht ieder kind in te schalen. De databronnen die men
hiervoor gebruikt worden ook jaarlijks openbaar gemaakt en bevat per gemeente een schat aan
informatie.
Vanaf juli 2021 zijn de data van 1 okt 2019 en 1 okt 2020 bekend.

Gelijke kansen
Dashboard Gelijke kansen: besloten, inlog eerst opvragen. https://www.gelijkekansen.nl/actueel/nieuws/2020/11/09/gka-presenteert-het-regionale-gelijke-kansen-dashboard
Indicatoren per gemeente:
PO: Groep 8 onderadvisering/overadvisering , herziene advisering en gemddeld endadvies per wijk in
de gemeente
VO: aantal geslaagden/zittenblijvers VWO/HAVO etc per wijk in de gemeente
MBO: stapelaars/doorstroom vanuit niveau 2/3/4 per wijk in de gemeente
Kansen op de kaart (https://kansenkaart.nl/)
Heel veel data over onderwijs per gemeente uitgesplitst naar etniciteit. Bv HAVO of hoger bij 16
jarigen naar etniciteit.

Waar staat je gemeente (VNG)
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/onderwijs/
Data per gemeente over aantal leerlingen, trendsaantal leerlingen, schooladviezen, ook OAB
(dashboard van CBS weergegeven).

Aantal en kwaliteit scholen PO en VO
Aantal scholen in iedere gemeente
www.scholenopdekaart.nl
https://www.vensters.nl/mijn-scholen-op-de-kaart-vo (eerst account aanvragen)

Kwaliteit scholen
www.scholenopdekaart.nl
Op zelfde website bij doorklikken op een schoolnaam en dan tabblad ‘resultaten’komen tal van
interessante gegevens naar voren. Dit zijn: eind groep 8 1F & 2F taalniveau, eindscore groep 8 in
vergelijking met soortgelijke scholen en advisering naar VO

Armoede
Cijfers over armoede per emeente.
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/waar-wonen-de-armen-in-nederland/

Cijfers tot en met 2017.
Armoede volgens nvmt-criterium
p_totaal

= armoedepercentage totaal

P_kind = armoedepercentage minderjarige kinderen
P_werknemer = armoedepercentage werknemers en ambtenaren
p_zelfstandige = armoedepercentage zelfstandige n
p_uitkering

= armoedepercentage uitkeringsontvangers

p_pensioen

= armoedepercentage gepensioneerden

p_autoch

= armoedepercentage autochtonen

p_wmig= armoedepercentage Westers migranten
p_nwmig

= armoedepercentage Niet-Westers migranten

Schuldhulpverlening
https://dashboards.cbs.nl/v3/SchuldenproblematiekInBeeld/
Data tot en met eind 2020
Links staat in menu ‘per gemeente’. En dan kan gekozen worden uit:
Ontwikkeling (kiezen per gemeentenaam mogelijk)
Kaart (heel Nederland in kleur)
Risicogroepen op de kaart (heel Nederland in kleur)
Achtergrondkenmerken (kiezen per gemeentenaam mogelijk)
Kwetsbare groepen (kiezen per gemeentenaam mogelijk)

Opleidingsniveau
https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84773NED&_theme=36
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Data van 2019.

Cijfers over o.a. diversiteit en integratie
https://www.kis-wijkmonitor.nl/
Veel nuttige data. Eindscores CITO voor mensen met NL achtergrond en totaal van gemeenten (dus
zie je indirect ook het effect van de niet-NL bevolking).

