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1 Voorwoord 

Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) heeft haar jaarlijkse enquête gedigitaliseerd in Vensters VO. Waar 
vroeger een Excel-enquête onder de deelnemende scholen werd verspreid, is het nu mogelijk de enquêtevragen 
binnen Vensters in te vullen. Elk jaar verschijnt na het rectorencongres de enquête online. U gaat naar de enquête 
door in te loggen op Vensters en te klikken op het volgende pictogram: 
 

 
 
Voor de enquête dient u vragen over de  volgende zes categorieën te beantwoorden: 

• Eersteklassers 
• Eindexamen en vervolg 
• Pakketkeuze 
• Personeel 
• Beheer en organisatie 
• Financiën  

 
Door te klikken op de categorie gaat u door naar de bijbehorende vragen. Wilt u terug naar het overzicht met de 
categorieën, klik dan rechtsboven op Enquête. 
 
1.1 Inloggen 
Om de vragenlijst in te vullen of het rapport te downloaden, logt u in op Vensters. Als u al een gebruikersaccount 
heeft, kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen. Heeft u al een gebruikersaccount, maar weet u uw 
inlogcode niet meer, dan klikt u op de knop Wachtwoord vergeten. Daar kunt u met uw gebruikersnaam en e-
mailadres een nieuw wachtwoord invullen.  
 
Heeft u nog helemaal geen inloggegevens? Dan kunt u contact opnemen met de gebruikersbeheerder binnen uw 
school of bestuur. Zij kunnen een nieuwe gebruiker aanmaken. Als u hier hulp bij nodig heeft, kunt u contact 
opnemen met onze servicedesk, mail naar support@kennisnet.nl of bel 0800 321 22 33. 
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2 Invullen enquête 

2.1 Eersteklassers 
In de categorie Eersteklassers vindt u drie vragen. 
 
De eerste vraag gaat over het uitloten van leerlingen. Dit betreft leerlingen die zich voor het schooljaar huidige 
schooljaar hebben aangemeld voor het eerste leerjaar, maar zijn uitgeloot. Zij komen dus ook niet terug in de 1 
oktober-telling. U vult hier het totale aantal uitgelote leerlingen in. 
 
De tweede vraag betreft de adviezen die de eersteklassers van het huidige schooljaar hebben gekregen vanuit het 
basisonderwijs. Vul de adviezen afzonderlijk in voor jongens en meisjes en per niveau. 
 
De laatste vraag vraagt u een uitsplitsing te maken van het type vwo-advies dat leerlingen hebben gekregen. 
Noem het aantal leerlingen dat gymnasium, vwo of een ongespecificeerd advies heeft gekregen. 
 
Bent u klaar met invullen? Klik dan op Opslaan.  

 
 
U ziet rechtsboven een groene melding verschijnen dat de vraag succesvol is opgeslagen.  
Wilt u wijzigingen doorvoeren? Klik dan op Wijzig. 

 
 
Wanneer u terugkeert via Enquête (rechtsboven in beeld) ziet u achter de net ingevulde categorie staan wanneer u 
deze gewijzigd heeft. 

 
 
2.2 Eindexamen en vervolg 
Bij de eerste drie vragen naar deelnemers aan het eindexamen verdeelt u de examendeelnemers van het 
afgelopen schooljaar over de genoemde categorieën. Wanneer u de vragen heeft ingevuld, klikt u op Opslaan. 

 
 
Bij de laatste vraag vult u in wat de studie- en beroepskeuze is van de zesdeklassers die aan het einde van 
afgelopen schooljaar uw school hebben verlaten. Vul de absolute aantallen in bij wo (wetenschappelijk onderwijs), 
hbo (hoger beroepsonderwijs) of anders. Wanneer u de vragen heeft ingevuld, klikt u op Opslaan. 

 
 
Om terug te keren naar de categorieën, klikt u op Enquête. 
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2.3 Pakketkeuze 
Vul bij deze vragen de pakketkeuze in voor de vierde, vijfde en zesde klas van het huidige schooljaar. Maak een 
onderscheid in aantallen jongens en meisjes. De afkortingen staan voor de volgende vakken: 
 

gem. deel 

Nederlands, Engels, kcv, 
maatschappijleer, anw en lichamelijke 
opvoeding 

latl Latijnse taal en literatuur 
grtl Griekse taal en literatuur 
lakc Latijn met kcv 
grkc Grieks met kcv 
fatl Franse taal en literatuur 
dutl Duitse taal en literatuur 
sptl Spaanse taal en literatuur 
ges geschiedenis 
maw maatschappijwetenschappen 
ak aardrijkskunde 
fi filosofie 
econ economie 
m&o management & organisatie 
wisA wiskunde A 
wisB wiskunde B 
wisC wiskunde C 
wisD wiskunde D 
in informatica 
nat natuurkunde 
schk scheikunde 
biol biologie 
nlt natuur, leven en technologie 
ckv culturele en kunstzinnige vorming 
kua kunst algemeen 
kubv kunst beeldende vormgeving 
kumu kunst muziek 
kudr kunst drama 
kuda kunst dans 
mu muziek 
te tekenen 

 
Wanneer u de vragen heeft ingevuld, klikt u op Opslaan. 

 
 

2.4 Personeel 
Bij de eerste vraag geeft u het aantal fte voor mannen en vrouwen weer per functie voor het huidige schooljaar. U 
kunt kiezen uit de volgende categorieën: leidinggevende functies, onderwijzend personeel en 
onderwijsondersteunend personeel. 
 
Bij de tweede vraag kunt u het aantal fte invullen van uw onderwijzend personeel voor het huidige schooljaar. U 
kunt het aantal fte verdelen over de schalen LB, LC en LD. 
 
Bij de laatste vraag vult u het aantal fte in per bevoegdheid voor het huidige schooljaar. U heeft de keuze uit de 
volgende drie categorieën: eerstegraads bevoegd, tweedegraads bevoegd en onbevoegd. 
  
Wanneer u de vragen heeft ingevuld, klikt u op Opslaan. 

 
 
 
2.5 Beheer en organisatie 
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De eerste vraag betreft het bruto oppervlakte van de gebouwen exclusief de gymzalen voor het huidige schooljaar. 
Het betreft het oppervlakte van het gebouw over alle verdiepingen en niet over het grondoppervlak. Een 
gemiddeld gymnasium heeft een oppervlakte van 4.000 tot 5.000 m2. 
 
De tweede vraag gaat over het aantal wekelijkse lessen voor het huidige schooljaar. Dit is het aantal lessen van alle 
leraren tezamen. Gemiddeld ligt het aantal wekelijkse lessen van een gymnasium tussen de 700 en 1.100. 
 
Wanneer u de vragen heeft ingevuld, klikt u op Opslaan. 

 
 
 
2.6 Financiën 
Bij de eerste vraag vult u de balans in van het laatst afgesloten kalenderjaar. De activa en passiva moeten in balans 
zijn. Niet verwerkt resultaat mag u optellen bij het eigen vermogen. Bedragen invullen in hele euro’s. 
 
De tweede vraag gaat over de exploitatierekening van het laatst afgesloten kalenderjaar. Ook hier dient u de 
bedragen in te vullen afgerond in hele euro’s. Indien de splitsing rijksmiddelen en eigen middelen niet bekend is, 
kunt u alles invullen bij rijksmiddelen. 
 
Wanneer u de vragen heeft ingevuld, klikt u op Opslaan. 

 
 
 
Wanneer u terugkeert via Enquête (rechtsboven in beeld) ziet u achter alle ingevulde categorieën staan of de 
categorieën volledig gevuld zijn. 
 
 

 
 
Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de enquête dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van 
SHZG.  
Mocht u technische vragen hebben tijdens het invullen van de enquête, dan kunt u contact opnemen met de 
Servicedesk van Vensters VO. De medewerkers van de Servicedesk zijn bereikbaar via support@kennisnet.nl of tel. 
0800 321 22 33. Tot slot kunt u voor inhoudelijke vragen over Vensters contact opnemen met Esther Ottink via 
estherottink@vo-raad.nl.   
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