1. BESCHRIJVING AANLEVERING LABELS
Labels zijn gegevens die op studentniveau vooraf worden aangeleverd om achteraf extra analyses mee
te doen, zodat de NSE-resultaten per bijvoorbeeld leerroute of track kunnen worden bepaald.
Het vooraf aanleveren van labels is alleen mogelijk indien de instelling daarvoor een juridische
grondslag heeft. Indien de instelling beschikt over een grondslag kunnen er maximaal zeven extra
labels worden aangeleverd. Ten aanzien van deze velden merken wij het volgende op:
•

Ipsos gaat na in hoeverre deze velden privacygevoelig zijn (te herleiden zijn naar specifieke
studenten) en neemt hierover bij twijfel contact met u op.

•

Er vindt GEEN inhoudelijke controle plaats op bijvoorbeeld type- of spelfouten; de velden
worden opgenomen zoals u ze heeft aangeleverd.

•

U dient de kolommen waarin deze labels staan, te voorzien van de volgende namen: Label1,
Label2, Label3, Label4, Label5, Label6, Label7.

•

Wilt u dezelfde labels gebruiken als in 2010-2018? Zorgt u dan dat de informatie onder
hetzelfde label staat als waar u het in eerdere jaren heeft opgenomen. Dat voorkomt veel
ongemak, want dan komt het niet voor dat u zelf na oplevering moeite moet doen om de juiste
gegevens in dezelfde kolom te krijgen.

2. BESCHRIJVING VERWERKING LABELS
•

Alle labels van studenten die ervoor kiezen om herleidbaar te participeren aan de NSE, worden
1 op 1 terug geleverd.

•

Van studenten die er voor kiezen om niet-herleidbaar deel te nemen aan de NSE kunnen niet
alle labels 1 op 1 worden terug geleverd. Indien er minder dan 5 studenten overblijven op het
niveau van de O-5 sleutel (Instelling, Opleiding, Vestiging, Studievorm, Type student) met
labels, dan worden de labels weggelaten. Dit geldt ook voor meerdere labels die op 1 student
van toepassing zijn.

•

We adviseren u daarom om goed te kijken welke labels u aanlevert. Hoe meer labels u
aanlevert, des te groter de kans dat er groepen van minder dan vijf studenten ontstaan en de
labels weggelaten worden.
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