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1. De PrO indicatoren vullen 
Hieronder vindt u een handleiding voor de specifieke PrO-indicatoren. De handleiding voor 
het beheervenster vindt u in onze mediatheek.  

 

1.1 Behaalde diploma’s en certificaten 
 

 
 

 Compleetheid 
U hoeft geen extra informatie in te vullen voordat deze indicator gepubliceerd kan worden.  
 
Om uw SchoolVenster compleet te maken, kunt u: 

 Een toelichting schrijven of aangeven dat er geen toelichting nodig is 

 Kiezen of u de Calibri extra informatie wilt tonen: 
o Welke (branche)certificaten werden behaald? (tabelvorm) 

 Eventueel een bijlage toevoegen 
 
Invullen 
De gegevens van deze indicator worden centraal aangeleverd. U ziet welke informatie 
standaard getoond wordt. Onder het kopje ‘Extra informatie tonen’ ziet u welke informatie u 
als verdiepingsinformatie kunt tonen. Deze informatie is: 

 Welke (branche)certificaten werden behaald? (tabelvorm) 
 
Klik op ‘Wijzigen’ als u extra informatie wil tonen. U kunt een toelichting schrijven en 
bijlagen uploaden. Wanneer u alle schermen heeft gevuld, kleuren deze groen.  
  
 
  

De indicator ‘Behaalde diploma’s en certificaten’ toont het aantal behaalde extern gelegitimeerde 
(branche)certificaten dat behaald is gedurende de verblijfsduur door leerlingen die de school in het 
betreffende jaar hebben verlaten. Tevens wordt het aantal diploma’s AKA/niveau1/Entree 
getoond dat door deze groep leerlingen is behaald.  

http://www.venstersvo.nl/ondersteuning/mediatheek
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1.2 Uitstroom leerlingen 
 

 
  
 Compleetheid 

U hoeft geen extra informatie in te vullen voordat deze indicator gepubliceerd kan worden.  
 
Om uw SchoolVenster compleet te maken, kunt u: 

 Een toelichting schrijven of aangeven dat er geen toelichting nodig is 

 Kiezen of u de extra informatie wilt tonen: 
o Hoeveel procent van de leerlingen volgt het advies? 

 Eventueel een bijlage toevoegen 
 
Invullen 
De gegevens van deze indicator worden centraal aangeleverd. U ziet welke informatie 
standaard getoond wordt. Onder het kopje ‘Extra informatie tonen’ ziet u welke informatie u 
als verdiepingsinformatie kunt tonen. Deze informatie is: 

o Hoeveel procent van de leerlingen volgt het advies? 
 
Klik op ‘Wijzigen’ als u extra informatie wil tonen. U kunt een toelichting schrijven en 
bijlagen uploaden. Wanneer u alle schermen heeft gevuld, kleuren deze groen.  
  
 
  

De indicator ‘Uitstroom leerlingen’ toont het aantal leerlingen naar uitstroombestemmingen werk, 
werk & leerlingen, mbo, vo en andere uitstroombestemmingen. Daarnaast wordt trendinformatie 
getoond en wordt de informatie ook in tabelvorm gepresenteerd. 
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1.3 Bestendiging uitstroom leerlingen 
 

 
 

 Compleetheid 
U hoeft geen extra informatie in te vullen voordat deze indicator gepubliceerd kan worden.  
 
Om uw SchoolVenster compleet te maken, kunt u: 

 Een toelichting schrijven of aangeven dat er geen toelichting nodig is 

 Eventueel een bijlage toevoegen 
 
Invullen 
De gegevens van deze indicator worden centraal aangeleverd. U ziet welke informatie 
standaard getoond wordt.  
 
 
 
 
 

De indicator ‘Bestendiging uitstroom’ geeft één en twee jaar na het moment van uitstroom inzicht 
in het percentage bestendige plaatsingen, verdeeld naar uitstroombestemmingen werk, werk & 
leerlingen, mbo, vo en andere uitstroombestemmingen. De school geeft daarmee inzicht in het 
percentage oud-leerlingen dat aan het werk is of studeert. 


