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1 Inleiding 

 
Stichting Het Zelfstandig Gymnasium heeft haar jaarlijkse enquête geïntegreerd in Vensters VO. De 
enquêteresultaten staan voor u klaar. Per tabblad staan de resultaten toegelicht. U kunt de resultaten inzien, 
analyseren en vergelijken met de andere gymnasia en met het landelijk gemiddelde.  
  
Dit rapport biedt de volgende tabbladen: 

1. Adressen 
2. Aantal leerlingen 
3. Bezetting per jaar 
4. (Trend) Groei/krimp 
5. (Trend) Profielkeuze 
6. Pakketkeuze – aantal leerlingen en percentages 
7. (Trend) Schoolverlaters 
8. (Trend) Doorstroom 
9. (Trend) Examencijfers 
10. (Trend) Rekentoets 
11. (Trend) Verschil SE-CE 
12. (Trend) Vakkenkeuze geslaagden 
13. (Trend) Verblijftijd geslaagden  
14. Adviezen basisonderwijs 
15. Uitslag examen 
16. Studiekeuze klas 6 
17. Pakketkeuze alle leerlingen 
18. Pakketkeuze percentage 
19. Trend pakketkeuze 
20. Personeel fte verdeling 
21. Personeel leerling per fte 
22. Personeel man/vrouw verhouding 
23. Balans 
24. Exploitatierekening 
25. Financiële kengetallen 
26. Gebouwen 
27. Lesrooster 
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2 Van start met het SHZG rapport 

Voordat u het SHZG rapport gaat gebruiken laten we u eerst stap voor stap zien waar en hoe u het rapport kunt 
downloaden. 
 

2.1 Inloggen 
De eerste stap die u neemt is inloggen in Vensters. Als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer weet 
klikt u onderin op Wachtwoord vergeten? Mocht u toch problemen ondervinden kunt u contact opnemen met de 
servicedesk. 
 
Als u ingelogd bent ziet u, afhankelijk van de rechten die u heeft, één of meerdere tegels verschijnen. Om naar het 
SHZG rapport te gaan klikt u op Enquête Zelfstandige Gymnasia.  
 

 

 
 

2.2 Download het rapport 
De volgende stap is om het rapport te downloaden. Voor het rapport maken we gebruik van het programma 
Tableau Reader. Als u Tableau Reader nog niet heeft geïnstalleerd op uw computer, kunt u het programma via dit 
scherm gratis downloaden en installeren.  
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Let op: voordat u het rapport download wordt er om een wachtwoord gevraagd. Dit 
wachtwoord heeft u toegestuurd gekregen van SHZG. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de servicedesk.  
Telefoon: 0800 321 22 33.  
E-mail: support@kennisnet.nl 
  

mailto:support@kennisnet.nl
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3 Algemene uitleg Tableau Reader 

Tableau Reader biedt verschillende soorten analyse instrumenten. In dit hoofdstuk zullen we een aantal van die 
mogelijkheden bespreken die het voor u makkelijker moeten maken om analyse uit te voeren.   
 
Keep only-functie 
De tabbladen van het rapport zijn goed gevuld. Om sneller inzicht te krijgen hoe uw school het doet ten opzichte 
van de benchmark, kunt u gebruik maken van de keep only-functie. U selecteert daarvoor meerdere regels die u 
wilt vergelijken. Vervolgens kunt u door middel van de rechter muisknop klikken op keep only. U krijgt dan alleen 
de gegevens te zien die u geselecteerd heeft.  
 

 
 
 
Selecties aan en uit zetten 
Tableau biedt de mogelijkheid om verschillende selecties te maken. Met deze selecties kunt u bepaalde gegevens 
oplichten. Dit kan u helpen om makkelijker een analyse te maken van de resultaten. U kunt verschillende soorten 
selecties maken, afhankelijk van het tabblad. U kunt bijvoorbeeld een selectie maken van de resultaten van uw 
school of van een leerjaar. In bovenstaande afbeelding ziet u dat bij het tabblad Profielkeuze het aantal leerlingen 
dat het profiel NT zijn opgelicht.   

 
 
Mouse overs 
In elk tabblad kunt u met uw cursor over de resultaten heen gaan. Er verschijnt dan een pop-up waarin de 
resultaten nog eens op een overzichtelijk wijze weergegeven worden. In bovenstaande voorbeeld ziet u alle 
groei/krimpgegevens van een bepaalde school overzichtelijk in één kader.  

 
 
 
Oplopend en aflopend 
U kunt ook instellen op bepaalde gegevens oplopend of aflopen te laten zien. Die mogelijkheden hiervoor 
verschillen per tabblad. Door de gegevens op- of af te laten lopen kunt u zien hoe uw school presteert ten 
opzichte van de andere SHZG scholen. In bovenstaand voorbeeld zijn de doorstroomcijfers aflopend weergegeven, 
zodat u zou kunnen zien welke school het beste scoort.  
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Kies uw eigen school, het SHZG of het landelijk VWO 
In verschillende tabbladen, zoals de tabbladen met trendgegevens, kunt u er in eerste instantie voor kiezen om alle 
SHZG scholen te laten zien, maar kunt u ook instellen om alleen de trendgegevens van uw school te bekijken. 
Rechtsboven (niet op alle tabbladen) ziet u de mogelijkheid om via een dropdownmenu een school te kiezen. 
Daarnaast bestaan er ook mogelijkheden om het gegevensjaar in te stellen of om alleen de resultaten van één 
leerjaar te tonen. 
Als u in het allereerste tabblad rechtsboven uw school selecteert, dan ziet u daarna op elk tabblad een sterretje bij 
uw school staan.  
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4 Tabbladen rapport 

Adressen 
Bij het tabblad Adressen ziet u een overzicht van alle SHZG scholen. Deze staan op volgorde van het SHZG 
nummer. U ziet een * achter de naam van de school die u geselecteerd heeft.  
 
Aantal leerlingen 
In dit tabblad ziet u een overzicht van het totaal aantal ingeschreven leerlingen per school op 1 oktober. In de 
tweede kolom ziet u de verhouding tussen jongens en meisjes. In de laatste kolom ziet u de groei of krimp van de 
leerlingen aantallen ten opzichte van vorig jaar. De berekening hiervoor is: Aantal leerlingen min aantal leerlingen 
vorig jaar gedeeld door het aantal leerlingen.  
Bij de filters kunt u kiezen voor een schooljaar en geslacht. 
 
Bezetting per leerjaar 
Hier ziet u de groei of krimp per leerjaar en per school. Bij de filters kunt u kiezen voor een schooljaar. Onderaan de 
kolom kunt u de scholen op volgorde laten zetten van grootste groei naar grootste krimp of andersom.  

Druk hiervoor op:  
 
Trend groei-krimp en bezetting 
Hier ziet u de groei of krimp van het aantal leerlingen in absolute aantallen en in percentages gedurende de 
afgelopen jaren. In de onderste grafiek ziet u de cumulatieve groei.  
Bij de filters rechts kunt u een school selecteren of het gehele SHZG of het landelijk vwo. Verder kunt u ook een 
leerjaar selecteren.  
 
Profielkeuze 
Hier ziet u per school de profielkeuze van de bovenbouwleerlingen in percentages en absolute aantallen. In de 
rechterkolom staat de legenda met de profielen en bijbehorende kleuren. Via de filters kunt u een schooljaar, 
leerjaar, geslacht of profiel selecteren. Daarnaast kunt u de scholen laten sorteren op meest gekozen profiel, maak 
hiervoor een keuze bij het dropdown-menu. Wanneer u op de profielen klikt ziet u deze oplichten in het 
scholenoverzicht. 
De berekening voor het percentage van de leerlingen is het aantal leerlingen met een specifiek profiel gedeeld 
door het totaal aantal leerlingen. 
 
Trend profielkeuze 
Hier ziet u de trend over de jaren wat betreft de profielkeuze in percentages en absolute leerlingenaantallen. In de 
rechterkolom staat de legenda met de profielen en bijbehorende kleuren. Via de filters kunt u een schooljaar, 
leerjaar, geslacht of profiel selecteren. Wanneer u op de profielen klikt ziet u deze oplichten in het 
scholenoverzicht. 
De berekening voor het percentage van de leerlingen is het aantal leerlingen met een specifiek profiel gedeeld 
door het totaal aantal leerlingen. 
 
Schoolverlaters 
Hier ziet u het absolute aantal leerlingen van de school in de eerste kolom, gevolgd door het absolute aantal 
leerlingen dat de school heeft verlaten. De derde en vierde kolom specificeren de schoolverlaters in een 
percentage afstromers en verhuizers. Een schoolverlater is een leerling die het volgende schooljaar de school 
verlaten heeft zonder diploma. Een afstromer is een schoolverlater die het volgende schooljaar niet ingeschreven 
staat op een gymnasium. Een verhuizer is een schoolverlater die het volgende schooljaar wel ingeschreven staat 
op een gymnasium. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: schooljaar, leerjaar, type schoolverlaters en 
jongens/meisjes. U kunt elke kolom van groot naar klein laten zetten of andersom. 
 
Trend schoolverlaters 
Hier ziet u de trend in schoolverlaten. De bovenste grafiek bevat de trend in de absolute leerlingenaantallen, 
gevolgd door het absolute aantal schoolverlaters, percentage afstromers en percentage verhuizers. Voor de 
schooljaren ’04-’05 en ’05-’06 zijn geen examengegevens beschikbaar. Als gevolg daarvan kan het begrip 
schoolverlater niet zuiver bepaald worden en worden deze jaren niet getoond. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: een specifieke school, het SHZG of het vwo landelijk, 
een leerjaar of een type schoolverlaters.  
 
Doorstroom 
Hier staat het percentage bevorderde leerlingen per leerjaar en school genoemd. De definitie van bevorderde 
leerlingen bevat die leerlingen die doorstromen naar het volgende leerjaar binnen dezelfde school of de school 
met diploma verlaat. De berekening voor het percentage van de doorstroom is het aantal bevorderde leerlingen 
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plus het aantal geslaagden gedeeld door het aantal leerlingen in het huidige schooljaar. Het betreft een gewogen 
gemiddelde over alle leerjaren.  
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: schooljaar en het uitlichten van de scholen of de 
gemiddelden. U kunt elke kolom van groot naar klein laten zetten of andersom. 
 
Trend doorstroom 
Hier ziet u de percentuele doorstroom per leerjaar en per schooljaar, gevolgd door een gemiddelde. Voor de 
schooljaren ’04-’05 en ’05-’06 zijn geen examengegevens beschikbaar. Als gevolg daarvan kan het begrip 
schoolverlater niet zuiver bepaald worden en worden deze jaren niet getoond. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: een specifieke school, het SHZG of het vwo landelijk, 
een leerjaar of een geslacht.  
 
Eerste klas 
Hier ziet u het absolute aantal leerlingen in het eerste leerjaar. De eerste drie kolommen gaan over aanvang van 
het schooljaar, de laatste kolom gaan over het einde van het schooljaar. De verdeling van leerlingen bij aanvang 
van het schooljaar worden verdeeld in toegelaten eersteklassers en doubleurs. Toegelaten eersteklassers zaten 
vorig schooljaar nog niet op de school. Doubleurs zaten vorig jaar al wel op de school. Voor de berekening van het 
percentage uitgelote leerlingen wordt het aantal uitgelote leerlingen gedeeld door het aantal uitgelote leerlingen 
plus het aantal toegelaten leerlingen. 
Bij de verdeling aan het einde van het schooljaar wordt een verdeling gemaakt tussen bevorderde en afgewezen 
leerlingen en schoolverlaters. Bevorderde leerlingen zijn eersteklassers die volgend schooljaar in een hoger leerjaar 
van de school zitten. Afgewezen leerlingen zijn leerlingen die volgend jaar ook in leerjaar 2 van deze school zitten. 
Schoolverlaters zijn eersteklassers die volgend schooljaar de school hebben verlaten. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: schooljaar en het uitlichten van verdeling van leerlingen. 
U kunt elke kolom van groot naar klein laten zetten of andersom. 
 
Trend eerste klas 
Hier ziet u in de eerste grafiek de trend van het aantal leerlingen van de eerste klas, gevolgd door het percentage 
uitgelote leerlingen en de verdeling bij aanvang en einde van het schooljaar. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: een specifieke school, het SHZG of het vwo landelijk en 
het uitlichten van verdeling van leerlingen. 
 
Examencijfers 
Hier ziet u de examencijfers per school en per vak. Het examencijfer is het gemiddelde examencijfer van alle 
vakdeelnemers. In de laatste kolom ziet u het totaal, dit is het gewogen gemiddelde waarbij elke score voor elk vak 
even zwaar meetelt. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: school- of centraal examen, schooljaar, vakomschrijving, 
alle vakken of totaal en percentiel. Een percentielscore is een manier om de relatieve positie van de schoolscore 
t.o.v. het landelijk gemiddelde uit te drukken. Groen geeft aan dat de school bij de 25 best presterende scholen 
hoort. Donkergrijs geeft aan dat de score tussen de 25 en 75% ligt. Rood geeft aan dat de school bij de 25 slechtst 
presterende scholen hoort. U kunt elke kolom van hoog naar laag zetten of andersom. 
In de mouse-over ziet u of het de voorlopige- of definitieve eindexamenresultaten betreffen.  
 
Trend Examencijfers 
Hier ziet u de gemiddelde examencijfers van de afgelopen zes jaar naast elkaar gezet.  
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: een specifieke school, het SHZG of het vwo landelijk, 
school- of centraal examen en een vakomschrijving (alle vakken, een selectie van vakken of het totaal). In deze 
grafieken is het percentiel niet weergegeven. Zie toelichting bij tabblad Examencijfers. 
In de mouse-over ziet u of het de voorlopige- of definitieve eindexamenresultaten betreffen. 
 
Rekentoets 
Vanaf 2014 worden de resultaten van de rekentoets opgenomen in het SHZG-rapport. De grafiek toont de 
gemiddelde score van de individuele scholen. Onderaan ziet u de gemiddelde score van het SHZG en het landelijke 
vwo.  
De kleuren corresponderen met de percentielscore. Groen geeft aan dat de school bij de 25 best presterende 
scholen hoort. Donkergrijs geeft aan dat de score tussen de 25 en 75% ligt. Rood geeft aan dat de school bij de 25 
slechtst presterende scholen hoort. U kunt elke kolom van hoog naar laag zetten of andersom. 
In de mouse-over ziet u of het de voorlopige- of definitieve rekentoetsresultaten betreffen. 
 
Trend rekentoets 
Hier wordt de rekentoets score van meerdere jaren getoond. De rekentoets wordt afgenomen sinds 2013-2014.  
Rechts kunt u instellen of u de trend van een specifieke school wil zien of van het SHZG of landelijk vwo.  
In de mouse-over ziet u of het de voorlopige- of definitieve rekentoetsresultaten betreffen. 
 
Verschil SE-CE 
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Hier ziet u het verschil tussen het gemiddelde schoolexamencijfer en het centraal examencijfer. Dit verschil wordt 
per leerling en per vak berekend en vervolgens gemiddeld. De legenda bevat de toelichting van de categorieën. De 
kleurstelling is dezelfde kleurstelling die de inspectie hanteert. Een verschil kleiner dan 0,5 is een ‘gering verschil’, 
tussen 0,5 en 1 een ‘groot verschil’ en hoger dan 1 een ‘zeer groot verschil’. Voor het oordeel kijkt de Insectie 
overigens naar het totaal van de afdeling (dus niet per vak) en over een periode van drie schooljaren. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: een schooljaar, een vakomschrijving, alle vakken of 
totaal en het oplichten van de categorie. U kunt elke kolom van groot naar klein zetten of andersom. 
In de mouse-over ziet u of het de voorlopige- of definitieve eindexamenresultaten betreffen. 
 
Trend verschil SE-CE 
Hier ziet u de trend van het verschil tussen het gemiddelde centraal examen- en schoolexamencijfer. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: een specifieke school, het SHZG of het vwo landelijk, 
een vakomschrijving, alle vakken of totaal en het oplichten van de categorie. 
In de mouse-over ziet u of het de voorlopige- of definitieve eindexamenresultaten betreffen. 
 
Vakkenkeuze geslaagden 
Hier ziet u het percentage geslaagden per vak. Dit is berekend door het aantal geslaagden dat een examencijfer 
(SE, CE of eindcijfer) behaald heeft voor een vak te delen door het totaal aantal geslaagde deelnemers. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: schooljaar, een vakomschrijving, alle vakken of totaal. U 
kunt elke kolom van groot naar klein zetten of andersom. 
 
Trend vakkenkeuze geslaagden 
Hier ziet u de trend van de afgelopen zes jaar in de vakkenkeuze van geslaagden. Dit is berekend door het aantal 
geslaagden dat een examencijfer (SE, CE of eindcijfer) behaald heeft voor een vak te delen door het totaal aantal 
geslaagde deelnemers. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: een specifieke school, het SHZG of het vwo landelijk en 
een vakomschrijving, alle vakken of totaal. 
 
Verblijftijd geslaagden 
Hier ziet u een overzicht van de verblijftijd van geslaagde leerlingen op school. Voor elke geslaagde leerling wordt 
gekeken hoeveel schooljaren hij/zij onderwijs heeft genoten in het VO. Dit hoeft niet dezelfde school te zijn als de 
school waar examen gedaan wordt. Zij-instromers in het vo - leerlingen die eerder niet op het vo zaten - worden 
buiten beschouwing gelaten. Dit geldt ook voor geslaagden van wie het diploma niet het eerst behaalde vo-
diploma is. Het percentage geslaagden is berekend door het aantal geslaagden met een bepaalde verblijftijd te 
delen door het totaal aantal geslaagden. De gemiddelde verblijftijd is de som van de verblijftijd van geslaagden 
gedeeld door het aantal geslaagden. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: schooljaar en verblijftijd. U kunt elke kolom van groot 
naar klein zetten of andersom. 
 
Trend verblijftijd geslaagden 
Hier ziet u de trend in verblijftijd van geslaagde leerlingen. Gezien de hoeveelheid gegevensjaren die nodig is om 
de verblijftijd van een vwo-leerling te berekenen, is momenteel alleen mogelijk om slechts een beperkt aantal 
schooljaren zuiver te tonen. 
Deze trend kent twee verschillende bronnen. Tot schooljaar 2010-2011 was de bron voor verblijftijd de SHZG-
enquête, hierna kan deze data uit de landelijke database van DUO gehaald worden. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: een specifieke school, het SHZG of het vwo-landelijk en 
de verblijftijd. 
 
Adviezen basisonderwijs 
Hier ziet u de adviezen die de eersteklassers hebben gekregen vanuit hun basisschool in absolute aantallen en 
percentages. In de derde en vierde kolom ziet u het vwo-advies uitgesplitst in de categorieën gymnasium, vwo en 
ongespecificeerd vwo-advies. Bij de filters kunt u een geslacht kiezen, een type advies en een uitsplitsing van het 
vwo-advies. 
NB. Het filteren op geslacht is alleen beschikbaar voor aantal eersteklassers, niet voor de uitsplitsing naar vwo.  
 
Uitslag eindexamen 
Hier ziet u de deelnemers van het eindexamen uitgesplitst per categorie: geslaagden met en zonder 
cijferverbetering, definitief afgewezen, herkansing, afgemaakt in tweede tijdvak of teruggetrokken. Bij het tweede 
tijdvak ziet u leerlingen die afgewezen of teruggetrokken zijn, geslaagd of uitgesteld zijn. Bij het derde tijdvak ziet 
u leerlingen die afgewezen, teruggetrokken of geslaagd zijn. 
In de rechterkolom kunt u een schooljaar selecteren. 
 
Studiekeuze klas 6 
Hier ziet u welke studiekeuze leerlingen van de zesde klas hebben gemaakt, eerst de percentages gevolgd door de 
absolute aantallen. 
In de rechterkolom kunt u een schooljaar en studiekeuze selecteren.  
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Pakketkeuze – aantal leerlingen 
Hier ziet u de pakketkeuze van het absolute aantal leerlingen verspreid over de vierde tot en met de zesde klas.  
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: schooljaar, klas en geslacht.  
 
Pakketkeuze – percentages 
Hier ziet u het percentage leerlingen dat kiest voor een specifiek vak in de vierde tot en met zesde klas. Het 
percentage leerlingen wordt berekend door het opgegeven aantal deelnemers voor een vak te delen door het 
aantal leerlingen in het gemeenschappelijk deel. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: Schooljaar, klas en geslacht. Onderaan kunt u de 
percentages van hoog naar laag zetten. 
 
Trend pakketkeuze 
Hier ziet u het percentage leerlingen dat kiest voor een specifiek vak in de vierde tot en met zesde klas in een 
trend van de afgelopen zes jaar. Het percentage leerlingen wordt berekend door het opgegeven aantal 
deelnemers voor een vak te delen door het aantal leerlingen in het gemeenschappelijk deel. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor de volgende filters: School, klas en geslacht. 
 
Personeel – FTE verdeling 
Hier ziet u een overzicht van de fte ingedeeld in de categorieën leidinggevend personeel, onderwijzend personeel 
en onderwijsondersteunend personeel. Het percentage is berekend door het opgegeven aantal fte per categorie 
ten opzicht het de totale hoeveelheid fte op de school. 
 
Personeel – Leerling per FTE  
In de eerste kolom ziet u het absolute leerlingenaantal, in de tweede kolom zie u het aantal fte van de school en in 
de laatste kolom ziet u het totaal aantal leerlingen gedeeld door het aantal fte.  
In de rechterkolom kunt u kiezen voor het weergeven van de verschillende functiegroepen. 
 
Personeel – man/vrouw verhouding 
Hier ziet u een overzicht van het personeel met bijbehorend geslacht. De kolommen tonen het percentage 
mannen en vrouwen binnen het leidinggevend personeel, het onderwijzend personeel, het 
onderwijsondersteunend personeel en het totaal. Het percentage mannen en vrouwen wordt berekend ten 
opzichte van het totale fte in die categorie. 
In de rechterkolom kunt u kiezen voor het weergeven van een van de geslachten. 
 
Balans 
Hier ziet u een overzicht van de balans per school. De activa kennen de volgende posten: (im)materiele vaste 
activa, financiële vaste activa, vorderingen, effecten, liquide middelen en het totaal. De passiva kennen de 
volgende posten: eigen vermogen, voorzieningen, egalisatierekening, lang- en kortlopende schulden en een totaal.   
In de rechterkolom kunt u een post selecteren en de filter activa of passiva gebruiken om te wisselen tussen de 
balansposten.  
 
Exploitatierekening 
Hier ziet u een overzicht van de rijksmiddelen, eigen middelen en het resultaat per school op basis van de 
aangegeven bedragen. De derde kolom toont steeds het resultaat, de kleuren staan toegelicht in de rechterkolom. 
Hier kunt u ook een schooljaar selecteren. 
 
Financiële kengetallen 
Hier ziet u een overzicht van verschillende financiële kengetallen, te noemen: weerstandsvermogen, 
kapitalisatiefacto en solvabiliteit. De definitie van deze begrippen vindt u in de rechter kolom. Rechtsboven kunt u 
meerdere gegevensjaren selecteren.  
  
Gebouwen 
Hier ziet u een overzicht van het totaal oppervlakte in m2, uitgesplitst naar hoofdgebouw en dependances. 
Vervolgens ziet u het totaal aantal leerlingen en de berekening van het oppervlakte per leerling. Dit is berekend 
door het totaal oppervlakte in m2 te delen door het totaal aantal leerlingen. 
In de rechterkolom kunt u een schooljaar selecteren en soort gebouw. 
 
Lesrooster 
Hier ziet u het aantal wekelijkse lessen volgens het rooster, de duur van de les in minuten en de wekelijkse 
lesminuten per leerling. De berekening voor de wekelijkse lesminuten per leerling is het aantal wekelijkse lessen 
keer de duur van de les gedeeld door het totaal aantal leerlingen.  
In de rechterkolom kunt u een schooljaar selecteren. 


