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Data 

The data-set includes data on the number of schools with secondary education and the 

number/percentages of pupils at these schools stratified for sex, age and educational level.  

 

Variables 

Table 1 provides an overview of variables on secondary education. 

  



Table 1: Overview of data on secondary education. 

 

 

  

Variable name Description 

  

PC4 4-digits zip code area 

Vestigingen_voortgezet_onderwijs_totaal Vestigingen voortgezet onderwijs totaal [aantal] 

LL_voortgezet_onderwijs_totaal Leerlingen voortgezet onderwijs totaal [aantal] 

LL_voortgezet_onderwijs_mannen Leerlingen voortgezet onderwijs mannen [aantal] 

LL_voortgezet_onderwijs_vrouwen Leerlingen voortgezet onderwijs vrouwen [aantal] 

Perc_LL_voortgezet_onderwijs_mannen % leerlingen voortgezet onderwijs mannen [%] 

Perc_LL_voortgezet_onderwijs_vrouwen % leerlingen voortgezet onderwijs vrouwen [%] 

LL_basisvorming_totaal Leerlingen basisvorming totaal [aantal] 

LL_praktijkonderwijs_totaal_ Leerlingen praktijkonderwijs  totaal [aantal] 

LL_VWO_totaal Leerlingen VWO  totaal [aantal] 

LL_HAVO_totaal Leerlingen HAVO  totaal [aantal] 

LL_VMBO_theoretische_leerweg_totaal Leerlingen VMBO -theoretische leerweg- totaal [aantal] 

LL_VMBO_gemengde_leerweg_totaal Leerlingen VMBO -gemengde leerweg- totaal [aantal] 

LL_VMBO_kader_beroepsgerichte_leerweg_totaal Leerlingen VMBO -kader beroepsgerichte leerweg- totaal [aantal] 

LL_VMBO_basis_beroepsgerichte_leerweg_totaal Leerlingen VMBO -basis beroepsgerichte leerweg- totaal [aantal] 

LL_overig__totaal Leerlingen overig  totaal [aantal] 

LL_VO_naar_VAVO_totaal Leerlingen VO naar VAVO - totaal [aantal] 

LL_VMBO_totaal Leerlingen VMBO totaal [aantal] 

LL_overig_totaal_2 Leerlingen overig totaal [aantal] 

Perc_LL_basisvorming_totaal % leerlingen basisvorming  totaal [%] 

Perc_LL_praktijkonderwijs_totaal % leerlingen praktijkonderwijs  totaal [%] 

Perc_LL_VWO_totaal % leerlingen VWO  totaal [%] 

Perc_LL_HAVO % leerlingen HAVO  totaal [%] 

Perc_LL_VMBO_theoretische_leerweg_totaal % leerlingen VMBO -theoretische leerweg- totaal [%] 

Perc_LL_VMBO_gemengde_leerweg_totaal % leerlingen VMBO -gemengde leerweg- totaal [%] 

Perc_LL_VMBO_kader_beroepsgerichte_leerweg_totaal % leerlingen VMBO -kader beroepsgerichte leerweg- totaal [%] 

Perc_LL_VMBO_basis_beroepsgerichte_leerweg_totaal % leerlingen VMBO -basis beroepsgerichte leerweg- totaal [%] 

Perc_LL_overig_totaal % leerlingen overig totaal [%] 

Perc_LL_VO_naar_VAVO_totaal % leerlingen VO naar VAVO - totaal [%] 

Perc_LL_overig_totaal_2 % leerlingen overig totaal [%] 

Perc_LL_VMBO_totaal % leerlingen VMBO totaal [%] 

LL_voortgezet_onderwijs_leerjaar_1_woonpostcode Leerlingen voortgezet onderwijs leerjaar 1 (woonpostcode) [aantal] 

LL_voortgezet_onderwijs_leerjaar_2_woonpostcode Leerlingen voortgezet onderwijs leerjaar 2 (woonpostcode) [aantal] 

LL_voortgezet_onderwijs_leerjaar_3_woonpostcode Leerlingen voortgezet onderwijs leerjaar 3 (woonpostcode) [aantal] 

LL_voortgezet_onderwijs_leerjaar_4_woonpostcode Leerlingen voortgezet onderwijs leerjaar 4 (woonpostcode) [aantal] 

LL_voortgezet_onderwijs_leerjaar_5_woonpostcode Leerlingen voortgezet onderwijs leerjaar 5 (woonpostcode) [aantal] 

LL_voortgezet_onderwijs_leerjaar_6_woonpostcode Leerlingen voortgezet onderwijs leerjaar 6 (woonpostcode) [aantal] 

LL_voortgezet_onderwijs_leerjaar_totaal_woonpostcode Leerlingen voortgezet onderwijs leerjaar totaal (woonpostcode) [aantal] 



Source 

The data were downloaded from the Real Estate Monitor 2015 (ABF Research). The original source of 

these data is the Education, Executive Agency of the Dutch Ministry of Education, Culture and 

Science. 
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Terms and conditions 
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