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1. Het SchoolVenster beheren in Mijn Vensters 
Uw schoolpagina staat online op www.scholenopdekaart.nl. Deze handleiding legt u uit hoe u 
uw schoolpagina vult via mijn.vensters.nl. De indicatoren behandelen we één voor één. De 
indicatoren in het SchoolVenster voor vso-scholen zijn gebaseerd op de indicatoren van 
Vensters VO. De aanpassingen die zijn gedaan, zijn samengevat in de paarse kaders.   

1.1  Om te beginnen 
Inloggen 
Ga naar mijn.vensters.nl (zonder www ervoor) om in te loggen. U komt op de volgende 
inlogpagina. Hier vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Bent u schoolleider en wilt u 
graag uw eigen SchoolVenster vullen? Vraag dan een gebruikersaccount aan bij uw bestuur. 
 

 
  
Selecteer de juiste school 
Als u bent ingelogd, komt u op de volgende pagina terecht. Selecteer rechtsboven de school van 
waarvoor u het SchoolVenster wilt vullen.  

  
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Zorg dat u de juiste rechten heeft 
Als u het SchoolVenster wilt vullen, moet u de rechten lezen + schrijven hebben voor de 
betreffende school. Zie de handleiding voor het uitnodigen van nieuwe gebruikers en de uitleg 
bij de verschillende gebruikersrechten. 
 
Tegel voor SchoolVenster VO 
Om uw SchoolVenster te gaan bewerken, klikt u op de tegel SchoolVenster VO. 

 
Let op: Biedt uw school zowel so als vso aan? Dan ziet u een tegel SchoolVenster PO voor het so-
gedeelte en een tegel SchoolVenster VO voor het vso-gedeelte. Wanneer er sprake is van alleen 
vso, wordt enkel de SchoolVenster VO tegel getoond.  

1.2  Indicatorenoverzicht 
U ziet nu het overzicht met de indicatoren. De indicatoren zijn gerangschikt per thema; deze 
thema’s ziet u in het SchoolVenster terugkomen in het menu. Per indicator ziet u de bron van de 
data, de gevuldheid van de indicator en de status.  

 
  

http://www.vensterspo.nl/images/Hoe_nodig_ik_een_gebruiker_uit.pdf
http://www.vensterspo.nl/images/Uitleg-bij-gebruikersrechten.png
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Bron  
Onder ‘Bron’ wordt vermeld waar de informatie vandaan komt. Voor een deel van de 
indicatoren geldt dat de data centraal aangeleverd worden door DUO of de Inspectie en worden 
de gegevens automatisch getoond. Een school kan er wel voor kiezen om extra informatie te 
tonen, een toelichting te schrijven en een bijlage te uploaden. Voor de decentrale indicatoren, 
met als bron ‘School’, geldt dat de informatie van de school zelf komt. Alle data voor deze 
indicatoren vult de school zelf in. 

Gevuldheid 
In de kolom ‘Gevuldheid’ kunt u aan de kleuren en gevuldheid van de balk zien in hoeverre een 
indicator gevuld is: 

o De balk is helemaal groen wanneer de indicator volledig is ingevuld.  
o De balk is half groen wanneer de school nog informatie kan invullen, zoals het schrijven 

van een toelichting of het kiezen voor het wel of niet tonen van extra informatie. 
o De balk is oranje wanneer de indicator onvoldoende gevuld is om te kunnen publiceren. 

Status 
In de kolom ‘Status’ is te zien of de indicator gepubliceerd is op www.scholenopdekaart.nl. De 
kleuren in de kolom ‘Status’ betekenen het volgende:  

 De groene tekst ‘online’ betekent dat de gegevens gevuld én gepubliceerd zijn.  

 De oranje tekst ‘online’ betekent dat er gegevens online staan, maar dat gegevens zijn 
aangepast door de school en/of systeem en opnieuw gepubliceerd kunnen worden.  

 De rode tekst ‘offline’ betekent dat de gegevens nog niet gepubliceerd zijn en dus niet 
zichtbaar zijn op www.scholenopdekaart.nl.  
 

De centrale indicatoren staan automatisch online. Voor de decentrale indicatoren geldt dat het 
publiceren van een indicator pas kan als deze voldoende gevuld is, dus groen is. U bepaalt zelf 
wanneer u een decentrale indicator publiceert. Wanneer u alle indicatoren hebt aangepast, 
kunt u ook klikken op ‘Alles publiceren’. Deze knop wordt zichtbaar als er minstens twee 
indicatoren voldoende gevuld zijn om gepubliceerd te kunnen worden. 
 
De knop ‘Publiceer’ is ook actief wanneer een wijziging is doorgevoerd die u kunt publiceren. 
Een wijziging in de toelichting of extra informatie kan altijd opnieuw worden gepubliceerd.  
 
Bekijk preview  
Wilt u zien hoe uw schoolpagina er straks uit komt te zien op www.scholenopdekaart.nl? Dan 
klikt u op ‘Bekijk preview’.  
 
Bekijk SchoolVenster 
Wilt u zien hoe uw schoolpagina er nu uitziet voor bezoekers op www.scholenopdekaart.nl? Klik 
dan op ‘Bekijk SchoolVenster’. 
 
  

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Indicator openen 
Wanneer u op een indicator klikt, kunt u de indicator invullen. 
Wilt u terug naar het overzicht? Klik dan op SchoolVenster VO.  

1.3  De indicatoren 
Hieronder volgt een algemene beschrijving die opgaat voor alle indicatoren. In het volgende 
hoofdstuk vindt u een uitleg per indicator. 
 
Gevuldheid 
Als u aan de slag gaat met het vullen van een indicator, dan ziet u een gekleurd venster. De 
kleur geeft u meer informatie over wat u kunt doen. 
 
Het invulkader is oranje als u nog informatie moet invullen om 
het SchoolVenster compleet te maken. Bijvoorbeeld door een 
toelichting te schrijven of door te zeggen dat de indicator geen 
toelichting behoeft.  

 
Het invulkader is grijs als dit extra informatie betreft. 
 
 
 

Het invulkader is groen als u alles heeft ingevuld om het 
SchoolVenster compleet te laten zijn. 
 
Toelichting schrijven 
U kunt een toelichting schrijven door in het invulkader 
‘Toelichting’ uw gewenste tekst in te voeren. Klik vervolgens op ‘Opslaan’. U kunt er voor kiezen 
om geen toelichting te tonen.  
Vink dan het vakje ‘Dit onderdeel heeft geen toelichting nodig’ aan en klik op Opslaan.  
Als u toch zelf een tekst wilt schrijven, zet dan het vinkje weer uit.  
 

 
 
Als u aangeeft dat er geen toelichting nodig is, toont uw SchoolVenster de volgende tekst niet 
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meer: ‘De school heeft (nog) geen toelichting gegeven'. 
Bij elke indicator kunt u een toelichting schrijven. Kunt u hier hulp bij gebruiken? Lees dan de 
handleiding ‘Toelichtingen schrijven’. 
 
 
Help 
Onder de knop wordt u verwezen naar de wiki van Vensters. Hier vindt u alle 
informatie over de verschillende indicatoren, zoals berekeningen, definities, databron en een 
omschrijving van de indicator.  
 
Opslaan 
Wanneer u gegevens invult of wijzigt en u klikt op ‘Opslaan’ dan ziet u rechtsboven een 
waarschuwing verschijnen. Deze is groen wanneer het opslaan succesvol is en rood wanneer dit 
niet het geval is. Volg dan de instructie die in de waarschuwing wordt gegeven. 
 
Extra informatie tonen 
De standaard informatie wordt voor alle scholen automatisch getoond. Wat de standaard 
informatie is, kunt u zien onder de tekst: ‘Standaard wordt getoond’. Daaronder ziet u welke 
informatie u optioneel ook kunt tonen.  
Werkwijze als u de extra informatie wilt tonen: 

1. Klik op ‘Wijzigen’. 
2. Vink aan welke informatie u wilt tonen. 
3. Klik op ‘Opslaan’. 
4. U ziet een groene melding rechtsboven in uw scherm als de gegevens succesvol zijn 

opgeslagen. Onderaan de pagina ziet u een preview van de indicator. 
Preview 

U kunt altijd even kijken hoe de indicator eruit komt te zien op www.scholenopdekaart.nl. U 
kunt naar beneden scrollen voor de preview of bovenin klikken op preview van deze indicator. 
Wanneer u tevreden bent, kunt u in de preview ook klikken op ‘Publiceren’. 
 
Bijlagen  
Bij sommige indicatoren kunt u een bijlage toevoegen. Dit gaat als volgt: 

1. Klik in het invulkader ‘Bijlage’ op ‘+ Bijlage toevoegen…’. 

http://www.vensterspo.nl/images/Een_toelichting_schrijven_bij_een_indicator.pdf
http://wiki.vensters.nl/index.php/Overzicht_indicatoren_SchoolVenster
http://www.scholenopdekaart.nl/


 8 

2. Kies een document uit uw bestanden. 
3. Als u het document kiest, wordt het automatisch aan uw SchoolVenster toegevoegd. 
4. U ziet een melding rechtsboven in uw scherm als de gegevens succesvol zijn opgeslagen. 

Als u nog een bijlage wilt opslaan, herhaal dan bovenstaande stappen. 
5. Als u de naam van de bijlage wilt bewerken, klikt u nadat u het document heeft geüpload 

op ‘Bewerk’. Onder ‘Naam’ kunt u nu de naam van het document veranderen in de naam 
die te zien is in het SchoolVenster. 

6. Als u de bijlage wilt verwijderen, klik dan op de rode knop ‘Verwijder’. Er wordt om een 
bevestiging gevraagd of u zeker weet dat u de bijlage wilt verwijderen.  
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2. Alle indicatoren vullen 

2.1  Welkomstpagina: Algemene gegevens school 
Als de schoolpagina wordt geopend, komt de bezoeker eerst op de welkomstpagina.  
Op mijn.vensters.nl wordt dit ‘Algemene gegevens school’ genoemd.  
 

 
 
Compleetheid 
U kunt deze indicator publiceren zonder extra gegevens in te vullen. U ziet dan: 

 De standaard welkomsttekst. 

 Algemene gegevens van de school, zoals adres, contactgegevens, website, denominatie 
en onderwijstype. 

 Als u op het + teken klikt onder de algemene gegevens ziet u ook de bestuursgegevens. 
 
Om uw SchoolVenster compleet te maken en uw school te profileren, kunt u het volgende 
toevoegen: 

 Een eigen welkomsttekst 

 Een logo (die komt op de kaart te staan) 

 Een kopfoto (de foto bovenaan de pagina) 

 Een slideshow (een serie foto’s) 

 Extra informatie laten zien. Deze informatie is Onderwijsconcept zoals dit bij DUO 
geregistreerd is.  

 
De bestuursgegevens 

 Klik op ‘Wijzigen’ om de naam of website van het bestuur aan te passen.  
 Klik vervolgens op ‘Opslaan’. 
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Adresgegevens 
De adresgegevens van de school kunt u wijzigen in het invulveld Algemene gegevens school. U 
gaat als volgt te werk: 

 klik op ‘Wijzigen’; 
 vul de gewenste gegevens in; 
 klik op ‘Opslaan’. 

De welkomsttekst 
U kunt er voor kiezen om een standaardtekst te tonen door de box aan te vinken met 
‘Standaardtekst gebruiken’. Klik vervolgens op ‘Opslaan’.  
U kunt er voor kiezen om zelf een tekst in te voeren door deze in het invulkader te schrijven. U 
kunt de tekst bewerken met de knoppen boven het invulkader. 
U kunt de tekst dikgedrukt of schuingedrukt maken, een link opnemen in de tekst of een 
opsomming toevoegen.  
 
 
 
  
  
 
  

Specifiek voor vso: Voor so/vso-combinatiescholen verandert bij aanpassing het adres 
binnen beide SchoolVensters. 
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Een logo uploaden  
 Ga naar het invulveld voor ‘Logo’; 
 klik op de knop ‘Logo toevoegen…’; 
 kies een gewenst bestand. 

Let bij het uploaden op de grootte en type van het bestand.  
 Klik op ‘Verwijderen’ als u een ander bestand wilt uploaden. 

Een kopfoto uploaden 
Dit is de foto die straks bovenin uw schoolpagina verschijnt. 

 Ga naar het invulveld voor ‘Kopfoto’; 
 klik op de knop ‘Kopfoto toevoegen…’; 
 kies een gewenst bestand. 

Let bij het uploaden op de grootte en type van het bestand.  
 Klik op ‘Verwijderen’ als u een ander bestand wilt uploaden. 

Let op dat u rekening houdt met de Wet bescherming persoonsgegevens bij het maken van een 
selectie van foto’s die u wilt tonen.  
 
Een slideshow toevoegen 
De slideshow is de serie foto’s die onder in uw schoolpagina voor bezoekers te zien is. 

 Ga naar het invulveld voor ‘Slideshow’; 
 klik op de knop ‘foto toevoegen…’; 
 kies een gewenst bestand. 

Let bij het uploaden op de grootte en type van het bestand.  
 Klik op ‘Verwijderen’ als u een ander bestand wilt uploaden. 

Let op dat u rekening houdt met de Wet bescherming persoonsgegevens bij het maken van een 
selectie van foto’s die u wilt tonen.  

Specifiek voor vso: Voor so/vso-combinatiescholen verandert bij aanpassing het logo 
binnen beide SchoolVensters. 
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2.2  Algemeen: Profiel van de school 
 

 
 
Compleetheid 
Voordat u deze indicator kunt publiceren, dient u de volgende gegevens te hebben ingevuld: 

 Minstens één kernwoord in het invulveld kernwoorden  
 
Om uw SchoolVenster compleet te maken, kunt u:  

 Maximaal vijf kernwoorden toevoegen 

 Een toelichting schrijven 

 Een bijlage toevoegen 
 
Kernwoorden 

 Klik op ‘Wijzigen’ in het invulkader onder het kopje ‘Kernwoorden’; 
 Voer minimaal één en maximaal vijf kernwoorden in. De kernwoorden worden met de 

leesrichting mee weergegeven in uw SchoolVenster (zie onderstaande afbeelding en het 
voorbeeld op de volgende pagina); 

 Klik op ‘Opslaan’ om de gegevens op te slaan of ‘Annuleren’ om niet op te slaan. 

 
Toelichting en bijlagen 
U kunt een toelichting schrijven en bijlagen uploaden op dezelfde manier als bij de centrale 
indicatoren (zie 1.3 onder ‘Indicatoren vullen’, ‘Toelichting’ en ‘Bijlagen’). 
 
Wat vul ik in? 
Het doel van deze indicator is dat bezoekers van de schoolpagina in één oogopslag kunnen zien 
waar de school voor staat. Hierbij kunt u denken aan het noemen van de denominatie, visie en 

De indicator ‘Profiel van de school’ toont in maximaal vijf kernwoorden hoe de school 
zichzelf wil typeren.  
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sfeer, op welke onderwerpen de school zich wil profileren, samenwerkingen of keurmerken. 
 
Een voorbeeld:  
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2.3  Algemeen: Aantal leerlingen 
 

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

 Extra informatie laten zien  

 Een toelichting schrijven of aangeven dat er geen toelichting nodig is 

 Een bijlage toevoegen 
 
Invullen 
De gegevens van deze indicator worden centraal aangeleverd. U ziet welke informatie 
standaard getoond wordt. Onder ‘Beschikbare extra informatie’ ziet u welke informatie u extra 
kunt tonen. Deze informatie is: 

 Leerlingaantal naar verblijfsjaar 

 Verhouding meisjes en jongens 
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. Dit betekent dat u 
voldoende informatie heeft ingevuld om de indicator te publiceren. 

De indicator ‘Aantal leerlingen’ toont het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van 
een schooljaar. De gegevens voor deze indicator worden centraal aangeleverd. 
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Specifiek voor vso: Voor so/vso-combinatiescholen kan het interessant zijn om in de 
toelichting aan te geven hoeveel leerlingen doorstromen vanuit het so. Ook worden de 
gegevens van de leerlingen enkel naar verblijfsjaar getoond en niet naar leerjaar.  
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2.4  Algemeen:  Marktaandeel en voedingsgebied 
 

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

 Extra informatie laten zien  

 Een toelichting schrijven of aangeven dat er geen toelichting nodig is 

 Een bijlage toevoegen 
 

Invullen  
De gegevens van deze indicator worden centraal aangeleverd. U ziet welke informatie 
standaard getoond wordt. Onder ‘Beschikbare extra informatie’ ziet u welke informatie u als 
extra informatie kunt tonen. Deze informatie is: 

 Hoeveel procent van alle leerlingen in de getoonde gemeenten gaat naar deze school? 

 Hoeveel procent van alle leerlingen in de getoonde gemeenten ging naar deze school de 
afgelopen jaren? 

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 ‘Marktaandeel en voedingsgebied’ verschaft inzicht in het voedingsgebied 
(herkomstgebieden van leerlingen) en het marktaandeel (percentage leerlingen uit een 
gemeente dat naar een bepaalde school gaat) van een school. 
 

Specifiek voor vso: In het reguliere vo worden de gegevens op basis van postcodegebied  
getoond. Binnen het vso wordt dit op gemeente niveau getoond. 
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2.5  Resultaten: Sociale opbrengsten 

 
Compleetheid 
Voordat u deze indicator kunt publiceren dient u de volgende gegevens te hebben ingevuld: 

 Minstens één kernwaarde van de school uit de visie op sociale opbrengsten 

 De visie van de school op sociale opbrengsten 

 De methode die de school gebruikt om aan de kerndoelen te werken 

 Op welke werkwijze de vorderingen van de leerlingen in kaart wordt gebracht  
 
Om uw SchoolVenster compleet te maken, kunt u:  

 Meerdere kernwaarden toevoegen 

 De mogelijkheden voor verdiepte zorg voor groepen of individuele leerlingen weergeven 

 Een toelichting schrijven 

 Een bijlage toevoegen 
 
Kernwaarden 

 Klik op ‘Wijzigen’ in het invulkader onder het kopje ‘Kernwaarden van sociale 
opbrengsten’; 

 voer minimaal één en maximaal drie kernwaarden in. De kernwoorden worden met de 
leesrichting mee weergegeven in uw SchoolVenster (zie onderstaande afbeelding en het 
voorbeeld op de volgende pagina); 

 klik op ‘Opslaan’ om de gegevens op te slaan of ‘Annuleren’ om niet op te slaan. 
 
Toelichting en bijlagen 
U kunt een toelichting schrijven en bijlagen uploaden op dezelfde manier als bij de centrale 
indicatoren (zie 1.3 onder ‘Indicatoren vullen’, ‘Toelichting’ en ‘Bijlagen’). 

 
 
 

Specifiek voor vso: Binnen deze indicator kunt u kort beschrijven wat voor uw school van 
toepassing is in het kader van sociale opbrengsten. Bedenk daarbij goed wat u met dit 
onderwerp doet en hoe dit zichtbaar is. U kunt bijvoorbeeld ingaan op algemene vragen 
zoals:  
- Bij welke kwaliteiten en onderwijsbehoeften van de leerlingen moet de school 
aansluiten?  
- Waar moet de school extra aandacht aan schenken?  
- Is hiervoor een specifieke aanpak nodig? 
 
 
 

De indicator ‘Sociale opbrengsten’ toont de visie en werkwijze van de school op gebied 
van sociale opbrengsten.     
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2.6  Waardering: Waardering Inspectie en andere evaluaties 
 

 
 
Compleetheid 
 Om deze indicator te publiceren, hoeft u geen extra informatie in te vullen. 
  
Om uw SchoolVenster compleet te maken, kunt u: 

 Andere evaluaties toevoegen (maximaal 5) 

 Een toelichting schrijven of aangeven dat er geen toelichting nodig is 

 Een bijlage uploaden 
 

Invullen 
Het rapport van de Inspectie wordt automatisch in de schoolpagina getoond nadat u de 
indicator gepubliceerd heeft. Om een andere evaluatie in te vullen, doorloopt u de volgende 
stappen: 
 

 Ga naar het invulveld ‘Andere evaluaties’; 
 vul onder ‘Titel’ de naam van de evaluatie in (1); 
 vul in de drie invulkaders de omschrijving, het doel en de vervolgstappen in. Met de 

knoppen boven de invulkaders (2) kunt u de tekst dikgedrukt of schuingedrukt maken, 
een hyperlink toevoegen, of een opsomming toevoegen; 

 klik op ‘Nog een evaluatie toevoegen’ als u meerdere evaluaties wilt tonen (3); 
 klik op ‘Opslaan’ om de wijzigingen op te slaan voor uw SchoolVenster (4). 

 
 
 
  

De indicator ‘Waardering Inspectie en andere evaluaties’ toont één of meerdere 
(maximaal 5) externe evaluaties die op de school hebben plaatsgevonden. 
Automatisch wordt het meest recente rapport van de Onderwijsinspectie getoond. 
 

Specifiek voor vso: Binnen deze indicator is het mogelijk om ook de certificering op te 
nemen van externe evaluaties vanuit het kwaliteitskader VSO, zoals de ISO-certificering, 
de certificering KSO en de erkenning van leer-werkbedrijf. 
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2.7  Onderwijsbeleid: Schoolplan 
 

 
 

 Compleetheid 
 Om deze indicator te publiceren, dient u het volgende in te vullen: 

 Upload het schoolplan van uw school 
  
Om uw SchoolVenster compleet te maken, kunt u: 

 Een toelichting schrijven of aangeven dat er geen toelichting nodig is 

 Meerdere bijlagen uploaden (max. 6 bijlagen) 
 

Invullen 
Om uw schoolplan in de schoolpagina te laten zien, dient u de volgende stappen te doorlopen: 

 Ga naar het invulveld ‘Wat is het schoolplan van de school?’; 
 klik op ‘+Bijlage toevoegen’; 
 kies het gewenste bestand. Let hierbij op dat het een pdf- of Worddocument is en niet 

groter dan 10 MB; 
 als u een bestand heeft gekozen, wordt dit automatisch geüpload. U krijgt rechtsboven 

de bevestiging als de gegevens succesvol zijn opgeslagen; 
 klik op ‘Bewerk’ om de naam van het bestand te wijzigen en vervolgens op ‘Opslaan’; 
 als u uw bijlage wilt verwijderen, klik dan op de knop ‘Verwijder’. 

 

Het schoolplan is een document waarin de school beschrijft voor een periode van vier 
jaar hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd. De school geeft daarmee 
inzicht in het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg 
van de school. 
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2.8  Onderwijsbeleid: Schoolondersteuningsprofiel 
 

 
 
 Compleetheid 
 Om deze indicator te publiceren, dient u het volgende in te vullen: 

 Upload het Schoolondersteuningsprofiel van uw school 
  
Om uw SchoolVenster compleet te maken, kunt u: 

 Een toelichting schrijven of aangeven dat er geen toelichting nodig is 

 Meerdere bijlagen uploaden (max. 5 bijlagen) 
 

Invullen 
Om uw Schoolondersteuningsprofiel op de schoolpagina te laten zien, upload u het  
Schoolondersteuningsprofiel en andere  bijlages en kunt u een toelichting schrijven. 
 

   
   

In het schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd hoe de school met zorgleerlingen 
omgaat en ook hoe het contact met de ouders wordt geregeld. De school geeft 
hiermee inzicht in de voorzieningen die ingezet worden voor een deskundige 
begeleiding van deze leerlingen. 
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2.9  Onderwijsbeleid: Belangrijke ketenpartners 

 
Compleetheid 
U kunt deze indicator publiceren als de volgende gegevens ingevuld zijn: 

 Mate van samenwerking van de school met ketenpartners in categorieën  
 
Om uw SchoolVenster compleet te maken, kunt u:  

 Samenwerkingsverbanden waar de school toe behoort toevoegen 

 Ketenpartners toevoegen waarmee de school samenwerkt 

 Een toelichting schrijven 

 Een bijlage toevoegen 
 
Mate van samenwerking 

 Klik op ‘Wijzigen’ in het invulkader onder het kopje ‘Mate van samenwerking’; 
 vul per categorie de mate van samenwerking in; 
 klik op ‘Opslaan’ om de gegevens op te slaan of ‘Annuleren’ om niet op te slaan. 

 
Toelichting en bijlagen 
U kunt een toelichting schrijven en bijlagen uploaden op dezelfde manier als bij de centrale 
indicatoren (zie 1.3 onder ‘Indicatoren vullen’, ‘Toelichting’ en ‘Bijlagen’). 

De indicator ‘Belangrijke ketenpartners’ toont de mate van samenwerking met 
professionele organisaties waarmee de school op structurele wijze samenwerkt.    
 

Specifiek voor vso: Een belangrijke ketenpartner is een professionele organisatie 
waarmee de school op structurele wijze samenwerkt. De samenwerking verloopt volgens 
vooraf opgestelde afspraken of er is een samenwerkingsovereenkomst. De ketenpartners 
zijn verdeeld over categorieën. In deze indicator kunt u per categorie aangeven in welke 
mate uw school samenwerkt met ketenpartners uit deze categorie.   
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2.10  Bedrijfsvoering: Financiën 
 

 
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 

 Een bijlage toevoegen 
 
Invullen 
De gegevens voor deze indicator worden centraal aangeleverd. De cijfers worden getoond op 
bestuursniveau. Op www.scholenopdekaart.nl staat dit duidelijk vermeld inclusief de naam van 
het bestuur waar uw school onder valt. 

 
 
 

De indicator ‘Financiën’ toont de financiële positie van een bestuur (rentabiliteit, solvabiliteit 
en weerstandsvermogen). 
 

Specifiek voor vso: In het reguliere vo wordt ook het budget per leerling getoond, voor 
het vso wordt dit niet weergegeven.  
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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2.11  Bedrijfsvoering: Personeel 
 

 
 
Compleetheid 
U hoeft geen extra informatie in te vullen voordat deze indicator gepubliceerd kan worden. De 
informatie die wordt getoond is op instellingsniveau. 
 
Om uw SchoolVenster compleet te maken, kunt u: 

 Extra informatie laten zien  

 Een toelichting schrijven of aangeven dat er geen toelichting nodig is 

 Een bijlage toevoegen 
 
Invullen 
De gegevens van deze indicator worden centraal aangeleverd. U ziet welke informatie 
standaard getoond wordt. Onder ‘Beschikbare extra informatie’ ziet u welke informatie u extra  
kunt tonen. Deze informatie is: 

 De opbouw van het personeel per functie 

 De gemiddelde hoeveelheid leerlingen van de instelling per directe/indirecte fulltime 
medewerker (niet voor so/vso scholen beschikbaar) 

 De gemiddelde hoeveelheid leerlingen van de instelling van de afgelopen jaren, 
uitgesplitst naar functiegroep (niet voor so/vso scholen beschikbaar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De indicator ‘Personeel’ geeft inzicht in de gegevens over het personeel op 
instellingsniveau. Zoals leeftijdsverdeling en aantal fte.   
 

Specifiek voor vso: In het reguliere vo worden ook de gegevens met betrekking tot 
ziekteverzuim getoond, voor het vso wordt dit niet weergegeven. Voor so/vso-combinatie 
scholen wordt niet de verhouding leerlingaantal/personeel weergegeven. 
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Vensterstaal 

Schoolpagina De publieke persoonlijke schoolpagina, voor iedereen te 
bekijken op scholenopdekaart.nl. 

Mijn Vensters De achterkant van uw SchoolVenster, toegankelijk via 
mijn.vensters.nl. U kunt hier kiezen voor de tegels 
SchoolVenster of ManagementVenster.  

Mijn SchoolVenster Achterkant van Scholenopdekaart.nl.  
Hier kunt u de indicatoren vullen. 

Mijn ManagementVenster Hier kunt u schoolrapportages vinden die u als 
sturingsinformatie kunt gebruiken.  

Indicator In uw SchoolVenster wordt veel informatie getoond. Deze 
informatie is opgedeeld in verschillende indicatoren. U 
kunt per indicator een toelichting schrijven. 

Centrale indicator Bij een centrale indicator is informatie centraal (voor alle 
scholen) beschikbaar. De bron van de informatie is 
bijvoorbeeld DUO of de Inspectie van het Onderwijs. 
Centrale indicatoren worden automatisch voor u ingevuld. 

Decentrale indicator Bij een decentrale indicator is de informatie niet centraal 
beschikbaar. U vult zelf de informatie in. 

Preview Een tijdelijke pagina waarop u ziet hoe een indicator of uw 
schoolpagina eruit ziet. Wanneer u informatie wijzigt, kunt 
u deze eerst in de preview bekijken. Informatie staat pas 
online na publiceren. 

Publiceren Het vrijgeven van informatie. Na publiceren staat de 
informatie op de schoolpagina op scholenopdekaart.nl 

Welkomstpagina De eerste pagina die bezoekers van uw  schoolpagina zien. 

De slideshow Een fotoserie met eigen foto’s die op de welkomstpagina 
getoond kan worden. 

Basisinformatie Informatie die ten minste nodig is om een indicator te 
kunnen publiceren. 

Extra informatie Optionele informatie die u kunt toevoegen om uw 
SchoolVenster verder uit te breiden.  
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Checklist Mijn Vensters 
 

 
* Om te zorgen dat u geen lege indicatoren in uw SchoolVenster plaatst, kunt u een indicator 
pas publiceren wanneer u de basisinformatie hebt toegevoegd. Basisinformatie herkent u in de 
tabel aan een paarse tekst. 
 
 

Indicator Centraal/Decentraal Mogelijk in te vullen   

Algemene gegevens school Centraal & Decentraal 
Adres   

Welkomsttekst  

Logo  

Foto’s  

Profiel van de school Decentraal 
Kernwoorden  

Profieltekst  

Aantal leerlingen Centraal Aantal leerlingen   

Aantal leerlingen naar 
verblijfsjaar  

Verhouding meisjes/jongens  

Marktaandeel en 
voedingsgebied 

Centraal Leerlingen per gemeente   

Percentage leerlingen per 
gemeente 

 

Sociale opbrengsten Decentraal Kernwaarden  

Visie  

Werkwijze  

Waardering Inspectie en 
andere evaluaties 

Decentraal Waardering inspectie   

Andere evaluaties  

Schoolplan Decentraal Schoolplan  

Schoolondersteuningsprofiel Decentraal Schoolondersteuningsprofiel  

Belangrijke ketenpartners Decentraal Mate van samenwerking  

Samenwerkingsverbanden  

Ketenpartners  

Financiën Centraal Financiën    

Personeel Centraal Leeftijdsverdeling personeel   

Aantal fte   

Opbouw personeel per functie  


