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Cito Volgsysteem primair en (voortgezet) speciaal onderwijs 
 

NCO Faciliteit 
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 
Mini handleiding 
 

Inleiding 

In de komende schooljaren zal er bij een aantal scholen een nationaal cohortonderzoek onderwijs 
plaatsvinden waarbij een afgesproken set leerlinggegevens onder strikte privacy voorwaarden (AVG) 
beschikbaar worden gesteld aan het CBS. Voor deze scholen is er een speciale NCO faciliteit waarin het 
bestuur de leerlingen, waarvan de ouders bezwaren hebben tegen de gegevenslevering, eenvoudig kan 
administreren. 
Van leerlingen waarbij het bezwaar aangevinkt is zullen geen gegevens geleverd worden aan het CBS. 
Cito zal de export voor CBS niet maken, voordat de met NCO afgesproken bezwaartermijn verstreken is en 
voordat u alle leerlingen met bezwaar aangevinkt heeft en akkoord gegeven heeft voor de export. 

NCO Faciliteit 
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Stappen om leerlingen met bezwaar te administreren: 

1. Klik op Wijzigen 
2. Selecteer de Jaargroep (bv. Groep 5) en eventueel de Groep (bv. 5A) van de leerling(en) die u zoekt. 
3. Zet een vinkje in de kolom Bezwaar NCO export bij de leerling(en) waarvan u bezwaar tegen de NCO 

gegevenslevering door de ouders wil administreren. 
 
In het voorbeeld hieronder ziet u dat voor twee leerlingen (Klaudia en Robin) het bezwaar AAN gevinkt is. 

 
 
4. Herhaal de stappen 1 t/m 3 voor alle leerlingen met bezwaar uit alle groepen. 
5. Vul uw naam in bij Laatste gewijzigd door. Dit is vereist voor vastlegging in het kader van AVG. 
6. Is de termijn waarin ouders bezwaar kunnen maken verlopen en weet u zeker dat u alle leerlingen met 

bezwaar aangevinkt hebt, zet u dan ook een vinkje bij Akkoord voor export. Zonder akkoord zal Cito 
geen gegevens leveren aan het CBS. 

7. Klik op Bewaren 
 
Tips: 

 U kunt ook tussentijds Bewaren als u nog niet alle leerlingen met bezwaar aangevinkt hebt of als de 
bezwaartermijn nog niet verlopen is. Zet in dat geval nog geen vinkje bij Akkoord voor export (stap 6). 
U krijgt dan de volgende melding 

 
 Wilt u voordat u akkoord voor export bent nog alle leerlingen controleren waarbij u bezwaar aangevinkt 

hebt? Kies dan bij Jaargroep voor {Alle} en klik op de kolomkop Bezwaar NCO export zodat alle 
aangevinkte leerlingen bovenaan gesorteerd worden. 

 
 


