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Aanbod 

 

 
 
 
 
 
 

  

Naam en definitie

naam: Aanbod

definitie: De indicator Aanbod  toont welke onderwijssoorten de school aanbiedt.

De verschillende onderwijssoorten en leerwegen zijn:

praktijkonderwijs

vmbo

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

vwo

IB (International Baccalaureate)

ES (Engelse Stroom)

brugjaar*

* Brugjaar kan bestaan uit leerjaar 1+2 vmbo en leerjaar 1+2+3 havo/vwo. In Vensters is geprobeerd het onderwijssoort brugjaar uit te splitsen. Voor de meeste scholen is dit gelukt 

(soms heeft dit combinaties als vmbo-b/vmbo-k opgeleverd). Voor een aantal opleidingen was het echter niet mogelijk om brugjaar specifieker te maken, deze hebben de naam 

brugjaar algemeen gekregen.

Scope

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

onderwijssoort die de school aanbiedt, opgesplitst naar onderbouw en bovenbouw

Bron

Centrale indicator

De gegevens over instellingen zijn afkomstig van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en de Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in 

een 1CijferVO bestand verwerkt. DUO verzamelt en beheert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

databestand: 1CijferVO

leverancier: DUO

validiteit en 

betrouwbaarheid:

De instellingen leveren en accorderen de basisregistratiegegevens aan Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). De definitieve aanlevering van de leerlingaantallen door de 

school via BRON is nodig voor de bekostiging van scholen en is voorzien van een verklaring van een accountant. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne 

consistentie. Daarmee is het uiteindelijke bestand een betrouwbare en valide weergave van het aantal leerlingen van het door de overheid bekostigde voortgezet onderwijs in 

Nederland.

toelichting:

basisinformatie:

databron:
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Naam en definitie

naam: Aantal leerlingen

definitie: De indicator Aantal leerlingen  toont het aantal leerlingen op de specifieke school, zoals bekend bij DUO.

Scope

Leerlingen die het volwassenenonderwijs (vavo) volgen, worden buiten beschouwing gelaten.

LWOO-leerlingen maken integraal onderdeel uit van de leerlingtellingen en worden niet uitgezonderd, omdat deze niet herkenbaar te onderscheiden zijn naar onderwijssoort+leerweg.

ES- en IB-leerlingen worden als aparte onderwijssoorten in beeld gebracht.

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met dezelfde onderwijssamenstelling.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Het totaal aantal leerlingen in het huidige schooljaar.

Drie jaar (trend)overzicht van het totaal aantal leerlingen met vergelijkingsgroep.

Verdeling examenleerlingen over de verschillende onderwijssoorten met vergelijkingsgroep.

Drie jaar (trend)overzicht van de verdeling examenleerlingen over de verschillende onderwijssoorten.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Leerlingen per leerjaar.

Verdeling verschillende vwo-typen (atheneum en gymnasium).

Verhouding meisjes en jongens.

Bron

Centrale indicator

De gegevens over instellingen zijn afkomstig van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en de Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in 

een 1CijferVO bestand verwerkt. DUO verzamelt en beheert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

databestand: 1CijferVO

leverancier: DUO

validiteit en 

betrouwbaarheid:

De instellingen leveren en accorderen de basisregistratiegegevens aan Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). De definitieve aanlevering van de leerlingaantallen door de 

school via BRON is nodig voor de bekostiging van scholen en is voorzien van een verklaring van een accountant. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne 

consistentie. Daarmee is het uiteindelijke bestand een betrouwbare en valide weergave van het aantal leerlingen van het door de overheid bekostigde voortgezet onderwijs in 

Nederland.

databron:

uitzondering:

basisinformatie:

extra informatie:
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Naam en definitie

naam: Algemene gegevens school

De indicator Algemene gegevens school  toont informatie die op de hoofdpagina terecht komt van de eigen schoolpagina.

algemene informatie over de school, zoals adresgegevens, denominatie, onderwijstype en website.

De indicator Algemene gegevens school bevat . De gegevens die hier ingevuld kunnen worden, zijn:

· De welkomsttekst. School kan kiezen voor een standaard welkomsttekst of een eigen welkomsttekst

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

· Logo

· Kopfoto

· Slideshow

Deze indicator is zowel centraal als decentraal. Onderstaande gegevens worden centraal aangeleverd:

· NAW-gegevens

· E-mailadres

· Bestuursgegevens

· Denominatie

· Onderwijsconcept (extra informatie)

Scope

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

De welkomsttekst. De school kan kiezen voor een standaard welkomsttekst of een eigen welkomsttekst.

Algemene gegevens school*

Bestuursgegevens*

Welkomsttekst

Logo

Kopfoto

Slideshow

Contact

Sociale-mediakanalen

Denominatie

* Deze gegevens zijn centraal aangeleverd, maar kunnen worden aangepast door de school.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Onderwijsconcept

Bron

Centrale en decentrale indicator.

De adresgegevens en de kenmerken van de school en het bestuur worden centraal aangeleverd door DUO. Deze gegevens worden elkaar jaar in december ververst. Dit zijn de 

gegevens zoals ze op 1 oktober bekend zijn bij DUO. 

De overige gegevens worden aangeleverd door de school.

Scholen kunnen zelf het onderwijsconcept wijzigen naar het gewenste onderwijsconcept dat getoond wordt op Scholen op de kaart.

databestand: 1CijferVO

leverancier: DUO

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Het 1CijferVO-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en 

geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.

extra informatie:

databron:

definitie:

basisinformatie:
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Naam en definitie

naam: Behaalde diploma's en certificaten (PrO)

Het absolute aantal leerlingen (tijdens inschrijving in het praktijkonderwijs) met een behaald (branche)certificaat; 

én 

het percentage leerlingen (tijdens inschrijving in het praktijkonderwijs) met een behaald (branche)certificaat, gedefinieerd als het aandeel leerlingen met een behaald 

(branche)certificaat op het totaal aantal uitgestroomde leerlingen (zijnde einduitstroom) in het betreffende schooljaar; 

én 

het absolute aantal leerlingen (tijdens inschrijving in het praktijkonderwijs) met een behaald AKA/niveau 1/Entree diploma (eventueel behaald als extraneus bij een mbo-instelling); 

én 

het percentage leerlingen (tijdens inschrijving in het praktijkonderwijs) met een behaald AKA/niveau 1/Entree diploma (eventueel behaald als extraneus bij een mbo-instelling), 

gedefinieerd als het aandeel leerlingen met een behaald AKA/niveau 1/Entree diploma op het totaal aantal uitgestroomde leerlingen (zijnde einduitstroom) in het betreffende 

schooljaar.

De berekeningen (percentages en vergelijkingsgroep) worden gedaan door Vensters VO.

Het percentage leerlingen met behaalde diploma’s en (branche)certificaten =  het aantal uitgestroomde leerlingen (zijnde einduitstroom) met een behaald (branche)certificaat 

of AKA/niveau 1/Entree diploma (eventueel behaald als extraneus bij een mbo-instelling) gedeeld door het totaal aantal uitgestroomde leerlingen (zijnde einduitstroom) en 

vermenigvuldigd met 100. 

Het aantal uitgestroomde leerlingen =  het totaal aantal leerlingen einduitstroom dat door een school is ingevoerd in de landelijke uitstroommonitor.

Scope

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit alle scholen met praktijkonderwijs .

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Behaalde diploma’s/(branche)certificaten (aantallen en percentages) worden uitgesplitst in behaalde (branche)certificaten en behaalde AKA/niveau 1/Entree diploma’s 

met vergelijkingsgroep.

Drie jaar (trend)overzicht van de behaalde diploma’s/(branche)certificaten.

extra informatie: Uitsplitsing naar behaalde (branche)certificaten (aantallen en percentages).

Bron

Centrale indicator

De gegevens zijn afkomstig uit de landelijke uitstroommonitor van het LWV-PrO. Scholen voeren jaarlijks gegevens (aan de hand van de categorieën: achtergrondkenmerken, de 

leerling tijdens het praktijkonderwijs, bestemming leerlingen, begeleiding na uitstroom) in van die leerlingen die de school voor praktijkonderwijs tijdens een schooljaar verlaten.

leverancier: Sectorraad Praktijkonderwijs

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Bij de beoordeling van de leerresultaten van de leerlingen in het praktijkonderwijs gebruikt de Inspectie van het Onderwijs afwijkende indicatoren. De scholen voor praktijkonderwijs 

zijn verplicht aan te geven dat de leerlingen het opleidingsniveau bereiken wat mag worden verwacht, dat leerlingen zich ontwikkelen volgens een individuele leerroute én dat de 

leerlingen naar verwachting functioneren in het werkveld of vervolgonderwijs. De gegevens worden jaarlijks aangeleverd aan de hand van de landelijke uitstroommonitor.

databron:

De indicator Behaalde diploma's en certificaten PrO  toont hoeveel leerlingen er in het actuele gegevensjaar hun (branche)certificaat in het praktijkonderwijs hebben gehaald. 

toelichting:

berekeningswijze:

basisinformatie:

definitie:
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Naam en definitie

naam: Belangrijke ketenpartners (vso)

definitie:

De indicator Belangrijke Ketenpartners  toont informatie over de professionele organisaties waarmee de school op structurele wijze samenwerkt. Hiervoor zijn vooraf afspraken 

opgesteld of een samenwerkingsovereenkomst.

Voor deze indicator worden de volgende categorieën onderscheiden:

Medische zorg

Jeugdhulp

Arbeidsgerelateerde organisaties

Onderwijs (gerelateerde) instellingen

Voor deze indicator wordt de volgende intensiteit van samenwerking onderscheiden:

Niet van toepassing

Soms

Regelmatig

Vaak

Scope

onderwijssoort: vso

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond: 

De samenwerking met ketenpartners, ingedeeld in categorieën én in de intensiteit van de samenwerking.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Een (of meerdere) samenwerkingsverband(en) waarin de school participeert (niet voor SO cluster 1 en 2).

Per categorie worden de ketenpartners waarmee wordt samengewerkt getoond.

Bron

databron: De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid: De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

extra informatie:

toelichting:

basisinformatie:
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Naam en definitie

naam: Bestendigheid uitstroom leerlingen (PrO)

definitie:

Het percentage bestendige uitstroom leerlingen, gedefinieerd als het percentage leerlingen dat één en twee jaar na uitstroom uit het praktijkonderwijs aan het werk is of studeert op 

het totaal aantal uitgestroomde leerlingen (zijnde einduitstroom) in het betreffende jaar van uitstroom. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in 6 categorieën: werk (met 

arbeidsovereenkomst), werk en leren, mbo, voortgezet onderwijs , anders en onbekend.

De berekeningen (percentages en benchmarks) worden gedaan door Vensters VO.

De bestendiging uitstroom na een jaar : Het percentage uitgestroomde leerlingen na een jaar naar werk, werk en leren, mbo, voortgezet onderwijs, anders en onbekend = het aantal 

uitgestroomde leerlingen naar een van de categorieën: werk, werk en leren, mbo, voortgezet onderwijs , anders en onbekend gedeeld door het totaal aantal uitgestroomde leerlingen 

van één schooljaar (zijnde einduitstroom) vermenigvuldigd met 100.

Het aantal uitgestroomde leerlingen  = het totaal aantal leerlingen einduitstroom dat door een school is ingevoerd in de landelijke uitstroommonitor.

De bestendiging uitstroom na twee jaar : Het percentage uitgestroomde leerlingen na twee jaar naar werk, werk en leren, MBO, Voortgezet onderwijs, Anders en Onbekend = het aantal 

uitgestroomde leerlingen naar een van de categorieën: werk, werk en leren, mbo, voortgezet onderwijs, Anders en Onbekend gedeeld door het totaal aantal uitgestroomde leerlingen 

van één schooljaar (zijnde einduitstroom) vermenigvuldigd met 100.

Het aantal uitgestroomde leerlingen  = het totaal aantal leerlingen einduitstroom dat door een school is ingevoerd in de landelijke uitstroommonitor.

Scope

onderwijssector: vo

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep van deze indicator bestaat uit alle scholen met praktijkonderwijs.

scope: praktijkonderwijs

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond: 

Uitstroom leerlingen één jaar en twee jaar na moment van uitstroom (in aantallen en percentages), onderverdeeld in 6 categorieën: werk (met arbeidsovereenkomst), werk en leren, 

mbo, voortgezet onderwijs, anders en onbekend.

Percentage bestendigheid uitstroom leerlingen één jaar na moment van uitstroom.

Percentage bestendigheid uitstroom leerlingen twee jaar na moment van uitstroom.

Op de vergelijkingspagina van Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Percentage bestendigheid uitstroom leerlingen na één en twee jaar.

Bron

Centrale indicator

De gegevens zijn afkomstig uit de landelijke uitstroommonitor. Scholen voeren jaarlijks gegevens (aan de hand van de categorieën: achtergrondkenmerken, de leerling tijdens het 

praktijkonderwijs, bestemming leerlingen, begeleiding na uitstroom) in van die leerlingen die de school voor praktijkonderwijs tijdens een bewust schooljaar verlaten. Met behulp van 

de volgmodule wordt op schoolniveau nagegaan hoe de actuele situatie van de oud-leerlingen eruit ziet op de volgende meetmomenten: een half jaar na uitstroom, één jaar na 

uitstroom, anderhalf jaar na uitstroom en twee jaar na uitstroom.

databestand: Uitstroommonitor praktijkonderwijs

leverancier: Sectorraad Praktijkonderwijs

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Bij de beoordeling van de leerresultaten van de leerlingen in het praktijkonderwijs gebruikt de Inspectie (van het overige voortgezet onderwijs) afwijkende indicatoren. De scholen voor 

praktijkonderwijs zijn verplicht aan te geven dat de leerlingen het opleidingsniveau bereiken wat mag worden verwacht, dat leerlingen zich ontwikkelen volgens een individuele 

leerroute én dat de leerlingen naar verwachting functioneren in het werkveld of vervolgonderwijs. De gegevens worden (vanaf 2010) jaarlijks aangeleverd op basis van de landelijke 

uitstroommonitor en de volgmodule.

vergelijkingspagina:

databron:

berekeningswijze:

basisinformatie:
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Naam en definitie

naam: Bevoegd gegeven lessen

Bevoegd: de les wordt gegeven door een docent met het juiste diploma voor die les.

Benoembaar: de les wordt gegeven door een docent zonder het juiste diploma voor die les. De docent mag die les wel (tijdelijk) geven. Het gaat om wettelijk geregelde 

uitzonderingen. Bijvoorbeeld een tijdelijke vervanger (maximaal 1 jaar) of een docent in opleiding.

Onbevoegd: de docent is niet bevoegd of benoembaar. Meestal wordt de les gegeven door een docent die wel een onderwijsbevoegdheid heeft, maar niet op het juiste niveau of voor 

het juist vak.

Scope

Algemene uitzonderingen zijn:

Deze indicator is (nog) niet beschikbaar voor het praktijkonderwijs . Daarom blijft de indicator Scholing personeel praktijkonderwijs  in Vensters voorlopig beschikbaar voor 

praktijkonderwijsscholen.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Hoeveel lesuren bevoegd, benoembaar of onbevoegd worden gegeven op de school.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

de bevoegdheidsgegevens uitgesplitst voor onderbouw en bovenbouw;

een trend van de gegevens.

Bron

Centrale indicator

De gegevens zijn afkomstig uit de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO).

databestand: IPTO

leverancier: CentERdata (TiU)

validiteit en 

betrouwbaarheid:

IPTO is een jaarlijkse telling onder vo-scholen, waarin scholen aangeven welke lessen er in de week van 1 oktober zijn gegeven en welke leraren zij hadden ingeroosterd. Vervolgens 

stellen onderzoekers van IPTO, met behulp van DUO-bestanden en eerdere metingen, vast welke lessen die week bevoegd zijn gegeven. Van de leraren waarvan IPTO niet weet of 

men bevoegd is, wordt dit nagevraagd bij de school. Vakken waarvoor geen bevoegdheid te bepalen is, worden niet meegenomen in het onderzoek. Zoals een mentorles. IPTO bevat 

(nog) geen informatie voor het praktijkonderwijs.

extra informatie:

databron:

onderwijssoort:

vergelijkingsgroep:

De vergelijkingsgroep voor deze indicator is berekend door IPTO, op basis van de onderwijssoorten en het aantal lesuren binnen die onderwijssoorten. Als er op de school 

bijvoorbeeld meer lesuren vmbo worden gegeven dan havo, dan is vmbo in de vergelijkingsgroep voor deze school zwaarder meegewogen dan havo. Het gaat dus niet om een 

landelijk gemiddelde.

basisinformatie:

De indicator Bevoegd gegeven lessen  toont het aantal en het percentage bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lessen op de school.

toelichting:

berekeningswijze: De berekeningen worden gedaan door onderzoekers van Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO).

definitie:
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Naam en definitie

naam: Doorstroom binnen de school

definitie:

De indicator Doorstroom binnen de school toont het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt (de onderbouwsnelheid) en dat zonder vertraging de 

bovenbouw doorloopt (het bovenbouwsucces).

Voor deze indicator wordt aangesloten bij het Onderwijsresultatenmodel VO van de Inspectie van het Onderwijs . 

Het driejaarsgemiddelde van de onderbouwsnelheid per school en het bovenbouwsucces per onderwijssoort zijn twee indicatoren in het Onderwijsresultatenmodel VO.

Download de technische toelichting van het Onderwijsresultatenmodel VO.

De Inspectie van het Onderwijs berekent de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces per inspectielocatie. Vensters berekent deze gegevens per Vensters-school. 

De inspectie hanteert voor het berekenen van de onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces het doorstroombestand dat zij geleverd krijgen van DUO. Kleine verschillen tussen de 

uitkomsten van de Inspectie en de uitkomsten van Vensters kunnen voorkomen, door een verschillend bronbestand.

NB: extraneus worden niet meegenomen in de berekeningen.

Scope

Algemene uitzonderingen zijn:

Leerlingen die ingeschreven staan op het vso, pro, ES en IB worden buiten beschouwing gelaten.

Leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn, worden buiten beschouwing gelaten.

Leerlingen die uitstromen naar het (v)so worden buiten beschouwing gelaten.

Uitzonderingen specifiek voor onderbouwsnelheid:

Leerlingen die uit het bekostigd onderwijs stromen tellen niet mee (bijv. door emigratie).

Uitzonderingen specifiek voor bovenbouwsucces:

Leerlingen die in brugjaar 3 zijn ingeschreven, worden meegerekend bij havo 3.

Leerlingen die doorstromen naar het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs worden buiten beschouwing gelaten.

Leerlingen die emigreren worden als niet-succesvol beschouwd.

Leerlingen die zijn ingeschreven op het ES of IB worden buiten beschouwing gelaten.

Leerlingen die doorstromen vanuit een niet-examenjaar naar het ES of IB naar een hoger leerjaar wordt succesvol beschouwd, anders worden deze leerlingen als niet-succesvol 

beschouwd. 

Leerlingen die vakmanschapsroute of technologieroute (beide vmbo) volgen, worden buiten beschouwing gelaten.

Leerlingen die examen doen als extraneus worden buiten beschouwing gelaten.

Leerlingen die vanuit vmbo-t, vmbo-k of havo zonder examenuitslag uitstromen naar ho kan Vensters niet identificeren en zullen als leerlingen die uit het vo stromen tellen (niet 

succesvol).

Leerlingen die vanuit VM2 leerjaar 4,5 of 6 of vanuit vmbo assistentenopleiding (ao) leerjaar 4 uitstromen naar mbo zijn succesvol. Deze groep kan Vensters niet identificeren en zullen 

bij ons als leerlingen die uit het VO stromen tellen (niet succesvol).

Leerlingen die uitstromen naar het vo vavo volgen dezelfde rekenregels (succesvol/niet succesvol) als het regulier vo. 

Leerlingen die zonder examenuitslag naar de vavo gaan, zijn niet succesvol als ze op hetzelfde onderwijssoort blijven. Leerlingen die zonder examenuitslag naar volwasseneducatie 

(ve) uitstromen, worden buiten beschouwing gelaten. Beide groepen kan Vensters niet identificeren en zullen daarom meetellen als leerlingen die uit het vo stromen (niet succesvol).

uitzondering: Een extraneus telt niet mee in het bovenbouwsucces.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Het driejaarsgemiddelde (percentage) van de onderbouwsnelheid.

De onderbouwsnelheid van de afgelopen drie jaren.

Het driejaarsgemiddelde (percentage) van het bovenbouwsucces, uitgesplitst per onderwijssoort.

Het bovenbouwsucces van de afgelopen drie jaren.

Op de vergelijkingspagina van Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Het driejaarsgemiddelde van de onderbouwsnelheid per school

Het driejaarsgemiddelde van de bovenbouwsucces per onderwijssoort. Bovenaan de grafiek kunt u een onderwijssoort kiezen

Meer informatie over de indicator Doorstroom binnen de school  is te vinden in het Managementrapport Interne doorstroom,  op school- en bestuursniveau.

In dit rapport staat het driejaarsgemiddelde van de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces (inspectie-indicatoren). Daarnaast wordt dit resultaat vergeleken met het landelijke 

gemiddelde en weergegeven in percentielscores. In het ‘Hinkelpad’ vindt u van de afgelopen 3 jaar informatie over het aantal leerlingen die doubleren, afstromen en opstromen.

Het slaagpercentage en het percentage leerlingen die het diploma hebben gehaald, zoals in het Hinkelpad staat weergegeven, kan van elkaar verschillen. 

Voor het berekenen van het slaagpercentage worden alle leerlingen die in het examenjaar deelnemen aan het centraal examen meegenomen. Er wordt gekeken hoeveel leerlingen 

zijn geslaagd of gezakt. 

In het doorstroom rapport worden alle leerlingen meegeteld die in het examenjaar zitten, maar door omstandigheden niet meedoet aan het examen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

leerlingen die geen examen doen, het examen deels hebben gedaan of extraneus.

Bron

Centrale indicator

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door DUO. Het databestand ‘VO-Vervolgonderwijs’ bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijfer-bestanden voor 

vo, mbo, ve en ho waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs vanaf 2003 de onderwijsroute kan worden gevolgd. Het 1CijferVO-bestand wordt samengesteld uit 

de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

databestand: 1CijferVO

leverancier: DUO

De instellingen leveren en accorderen de basisregistratiegegevens aan Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). De definitieve aanlevering van de leerlingaantallen door de 

school via BRON is nodig voor de bekostiging van scholen en is voorzien van een verklaring van een accountant. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne 

consistentie. Daarmee is het uiteindelijke bestand een betrouwbare en valide weergave van het aantal leerlingen van het door de overheid bekostigde voortgezet onderwijs in 

Nederland.

Op basis van de jaarlijkse telling van de leerlingaantallen kunnen de doorstroomberekeningen gemaakt worden.

validiteit en 

betrouwbaarheid:

extra informatie:

ManagementVenster:

databron:

onderwijssoort:

vergelijkingsgroep: De gegevens van de school worden afgezet tegen de berekende norm van de Inspectie van het Onderwijs voor deze school.

basisinformatie:

berekeningswijze:
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Doorstroom naar vervolgonderwijs 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Doorstroom naar vervolgonderwijs

definitie: De indicator Doorstroom naar vervolgonderwijs toont naar welke onderwijssectoren de leerlingen uitstromen en of zij na één jaar hier nog zitten.

De categorie 'overige' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen 

een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding. 

We spreken in het kopje 'Situatie na één jaar' ook over een 'switch'. Dit betekent een wisseling van vakgebied in het vervolgonderwijs. Onder een vakgebied verstaan we groepering 

van opleidingen. Vakgroepen kunnen bijvoorbeeld zijn Gedrag en maatschappij, Gezondheidszorg, etc.

berekeningswijze: De berekeningen worden gedaan door DUO, op basis van specificaties die opgesteld zijn binnen het project ‘Doorstroommonitor’. 

Scope

Uitzonderingen zijn:

Leerlingen die het volwassenenonderwijs (vavo) volgen worden buiten beschouwing gelaten.

PrO-leerlingen worden buiten beschouwing gelaten

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep voor deze indicator is het landelijk gemiddelde per onderwijssoort.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

De onderwijssector waar leerlingen na hun examen terechtkomen.

De situatie van de leerlingen 1 jaar na hun examen.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Het mbo-niveau waar de leerlingen na het examen terechtkomen.

Op de vergelijkingspagina van Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Waar de leerlingen na het examen terechtkomen, per onderwijssoort.

Meer informatie over de indicator Doorstroom naar vervolgonderwijs  is te vinden in het Managementrapport Doorstroom naar vervolgonderwijs,  op school- en bestuursniveau. 

Op schoolniveau is het een interactief Tableau-rapport met gegevens over de doorstroom van de leerlingen van desbetreffende school naar het vervolgonderwijs. Het rapport gaat in 

op thema’s als uitstroom met en zonder diploma, aansluiting bij het vervolgonderwijs en startkwalificaties.

Op bestuursniveau is het rapport in pdf-vorm en toont in welke onderwijssector uw leerlingen terecht komen.

Bron

Het databestand ‘VO-Vervolgonderwijs’ bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijfer-bestanden voor vo, mbo, ve en ho waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het 

bekostigd onderwijs vanaf 2003 de onderwijsroute kan worden gevolgd. 

Het 1CijferVO-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De 1CijferVO-bestanden worden door DUO per schooljaar 

opgemaakt.

databestand: Doorstroommonitor

leverancier: DUO

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Het 1Cijfer-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt. De 

basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.

ManagementVenster:

databron:

basisinformatie:

extra informatie:

vergelijkingspagina:

toelichting:

onderwijssoort:
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Examencijfers 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Examencijfers

De indicator Examencijfers  toont het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het schoolexamen en centraal examen.

Het eindcijfer is een afgerond getal per vak op de cijferlijst van de leerling. Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) 

dat de leerling voor dat vak behaald heeft te berekenen.

Het eindcijfer is niet hetzelfde als het SE-cijfer + CE-cijfer gedeeld door twee, doordat:

Sommige leerlingen wel het SE doen voor een vak , maar geen CE;

Het gemiddelde eindcijfer een afgerond getal is op de cijferlijst van de leerling. Het SE-Cijfer en het CE-cijfer zijn getallen met één decimaal. 

Voor vmbo-scholen is het weergegeven CE-cijfer een gemiddelde van het centraal examen (CE) en het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE).

De berekeningen zijn uitgevoerd door Vensters VO in samenwerking met DUO. Voor het berekenen van de cijfers heeft de volgende bewerkingsslag plaatsgevonden:

Bij de berekening wordt alleen rekening gehouden met deelnemers die een zogenaamd hoofdexamen afleggen, waardoor ongeldige examenrecords niet meetellen. Alleen de 

uitslagen A (afgewezen), D (Certificaat) en G (geslaagd) worden meegenomen. Teruggetrokken leerlingen tellen niet mee.

Voor de cijfers per onderwijssoort + leerweg geldt dat DUO het gemiddelde schoolexamencijfer, gemiddelde centraal examencijfer en gemiddeld eindcijfer per leerling berekent, 

afgerond tot 1 decimaal. Dit is het 1CijferVO-examenbestand.

Extraneus worden niet meegenomen in de berekeningen.

Vensters VO berekent het rekenkundig gemiddelde van deze cijfers per onderwijssoort + leerweg. Hierbij worden de volgende regels gehanteerd:

Omdat een kandidaat -i.v.m. herkansing- op meerdere momenten examen kan doen, telt alleen het hoogst behaalde examencijfer.

Examenuitslagen met de waarden ‘0/missing’ zijn buiten beschouwing gelaten en kunnen dus niet de gemiddelde score beïnvloeden.

Voor de cijfers per vakcluster (of vak) geldt dat DUO het gemiddelde schoolexamencijfer (afgerond op 1 decimaal), het gemiddelde centraal examencijfer (afgerond op 1 decimaal) en 

het gemiddelde eindcijfer (afgerond op gehele getallen) per leerling, per vak berekent. Dit is het 1CijferVO-vakkenbestand.

Vensters VO past naast de bovenstaande bewerkingen tevens de volgende regels toe:

Alle niet-examenvakken tellen niet mee in de berekening.

Vaak is er een 1-variant en een zwaardere 2-variant van een vak. De vakvarianten worden niet apart onderscheiden bij weergave van het gemiddelde examencijfer, maar worden 

samengevoegd. Dit is in lijn met de wijze waarop de inspectie de gemiddelde eindcijfers berekent.

Er vindt bij de berekening van cluster- of vakgemiddelden geen weging plaats naar leerlingaantallen dat aan een eindexamen heeft deelgenomen.

Om de basisinformatie te genereren zijn vakkengroepen gedefinieerd. Daarmee wordt aangesloten bij de indeling die de inspectie hanteert. 

De gemiddelde score wordt afgerond op één decimaal nauwkeurig.

Scope

Leerlingen die het volwassenenonderwijs (vavo) volgen worden buiten beschouwing gelaten.

ES- en IB-leerlingen worden buiten beschouwing gelaten. Deze hebben afwijkende examentijden en de examens zijn niet bekend bij DUO.

PrO-leerlingen worden buiten beschouwing gelaten.

Extraneus worden niet meegenomen in de berekeningen.

De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijsaanbod + leerweg.

Het gemiddelde examencijfer van het meest recente gegevensjaar.

De informatie wordt getoond per onderwijssoort. Bovenaan de grafiek kunt u een onderwijssoort kiezen.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Gemiddelde eindexamencijfers per onderwijssoort en leerweg.

Voor vmbo-scholen is het weergegeven CE-cijfer een gemiddelde van het centraal examen (CE) en het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE).

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Gemiddelde examencijfers per onderwijssoort

Gemiddelde examencijfers per vak

Meer informatie over Examencijfers  is te vinden in het Managementrapport Examenresultaten, Examenresultaten (tab leau), Examenresultaten vergelijking en Rekentoets,  op school- 

en bestuursniveau.

Examenresultaten 

Dit rapport bevat de examenresultaten van de school, weergegeven in tabellen, op profiel-  en vakniveau. Naast de gemiddelde scores, is het landelijk gemiddelde en de 

percentielscore ook weergegeven. Daarnaast geeft het rapport het driejaarsgemiddelde (inspectie-indicator), het slaagpercentage en het verschil SE-CE.

Examenresultaten interactief 

In dit interactieve rapport met examenresultaten is verdiepingsinformatie beschikbaar in cijfers en percentielen. Bij dit rapport kunnen filters worden toegepast. 

Examenresultaten vergelijking 

In dit rapport kunnen examenresultaten vergeleken worden met: het landelijk gemiddelde, scholen met dezelfde samenstelling, -scholen met een vergelijkbaar aantal leerlingen, 

scholen in vergelijkbare gemeente, scholen van dezelfde denominatie en scholen in dezelfde regio.

Rekentoets 

Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school het afgelopen schooljaar. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp 

van diverse benchmarks kunt u de resultaten vergelijken.

Bron

Dit is een centrale indicator. De gegevens zijn afkomstig uit het 1CijferVO-vakkenbestand en het 1CijferVO-examenbestand van DUO. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar 

opgemaakt.

Het 1CijferVO-vakkenbestand bevat alle examenresultaten per vak en per leerling en wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN).

Het 1CijferVO-examenbestand bevat alle examenresultaten per leerling en wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen.

Definitief examenbestand

Voorlopige examenbestand

leverancier: DUO

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Het 1CijferVO-examenbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en 

geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Hierdoor vormt het 1CijferVO-examenbestand de grondslag voor 

een betrouwbare en valide input voor de berekening van de indicator.

databron:

databestand:

basisinformatie:

extra informatie:

ManagementVenster:

berekeningswijze:

uitzondering:

vergelijkingsgroep:

definitie:



   
 

 

 Vensters Encyclopedie VO Pagina 13 

Open dagen 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Open dagen

definitie: De indicator Open dagen  toont wanneer de school open dagen organiseert.

toelichting: Deze informatie komt, net als de informatie van Algemene gegevens school , op de hoofdpagina van de schoolpagina. 

Scope

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

De data van de open dagen

Bron

Decentrale indicator.

Oude data worden niet automatisch verwijderd. Ze blijven er op staan tot dat de school ze verwijdert.

validiteit en 

betrouwbaarheid: De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van deze indicator.

databron:

basisinformatie:
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Naam en definitie

naam: Personeel

definitie: De indicator Personeel toont meer informatie over het personeel op instellingsniveau.

toelichting: Onder andere is te zien het ziekteverzuimpercentage (ZVP) en de meldingsfrequentie (ZMF), het aantal fte, leeftijdsverdeling van het personeel en de onderverdeling man/vrouw.

Personeelsgegevens

De berekeningen worden gedaan door DUO. De gegevens zijn gebaseerd op de telling van de betrekkingsomvang. Hierbij is de norm betrekkingsomvang van gemiddeld 36,86 uur 

per week gelijkgesteld aan 1 fte. Een persoon die 0,5 fte werkt, telt in de berekening voor 0,5 mee. Bij het bepalen van de betrekkingsomvang is geen rekening gehouden met de 

gerealiseerde regeling Bevorderen Arbeids Participatie Ouderen (BAPO). Een aanstelling met betrekkingsomvang 0,9 fte en 0,1 BAPO, telt in de berekening voor 0,9 fte mee.

Er wordt een onderscheid gemaakt naar direct personeel  (onderwijsgevend en direct ondersteunend personeel) en indirect personeel  (indirect ondersteunend personeel en 

management). De omschrijving van deze personeelscategorieën staat in de personeelsindeling. Salarisverwerkers administreren personeel volgens deze 18 categorieën. Als een 

personeelslid meerdere functies heeft wordt door DUO gekeken naar de hoofdfunctie.

De gemiddelde leeftijd wordt berekend voor de betrekkingsomvang (gemiddelde gewogen leeftijd). De gehanteerde leeftijdscategorieën zijn per 5 jaar, met uitzondering van de eerste 

categorie (t/m 20 jaar) en de laatste vanaf 61 jaar).

Ziekteverzuim

De berekeningen worden gedaan door DUO. Voor het berekenen van ziekteverzuim hebben de volgende bewerkingsslagen plaatsgevonden:

Dit onderzoek is gebaseerd op de gegevens van de grootste leveranciers: Raet ECS (voorheen CASO), Raet en AFAS. Vensters VO beschikt niet over de verzuimregistratie van Merces, 

Centric, ADP of Unit4Agresso.

Van scholen die aangeven geen verzuim te registreren via de salarisverwerker en van scholen die niet in het aangeleverde bestand van DUO zitten, zijn geen verzuimgegevens 

beschikbaar.

Tenslotte zijn na het berekenen van de verzuimcijfers nog een aantal scholen verwijderd uit het bestand. Scholen zijn verwijderd op basis van extreme waarden (de beslisregel hierbij 

is MF <0,20 en personeel >50). Ook zijn scholen verwijderd als ze in de enquête over de verzuimregistratie 2012 aangaven dat ze niet volledig verzuim hebben geregistreerd in 2012.

Scholen die bij DUO staan geregistreerd als een 'Agrarisch opleidingscentrum met voortgezet onderwijs', kortweg een AOCV, worden niet meegenomen in de berekening van het 

verzuimpercentage. Ditzelfde geldt voor ROCV- en vakscholen.

Het ziekteverzuimpercentage (ZVP) wordt als volgt berekend: 

ZVP = (het totaal van de verzuimde dagen in periode t / potentieel beschikbare dagen in periode t) x 100%.

De meldingsfrequentie (ZMF) wordt als volgt berekend: 

ZMF = (aantal meldingen verzuim in periode t / aantal werknemers in periode t) x (aantal dagen in jaar / gem. aantal dagen in verslagperiode) Het bepalen van de 

verzuimmeldingsfrequentie gebeurt op basis van de nieuwe gevallen die zich voordoen in die verslagperiode.

Toelichting personeelsindeling:

In het Informatiebesluit OCW wordt onderscheid gemaakt tussen 5 hoofdcategorieën en de 18 functiecategorieën:

A. Management: leidinggevenden die integraal (eind)verantwoordelijk zijn over de (algehele) onderwijsinstelling (bv. schoolbestuur, directeuren, schoolleiders)

1. Leden van het College van Bestuur

2. (Bovenschoolse) directeur

3. Adjunct- of waarnemend directeur

4. Overig management in directie en bestuur

B. Middenmanagement: personeel dat al dan niet functioneel de leiding heeft over onderdelen/afdelingen b innen een onderwijsinstelling

5. Staffunctionaris (bv hoofd facilitaire dienstverlening)

6. Onderwijs coördinator

7. Overig middenmanagement

C. Onderwijsgevend personeel: benoembaar/bekwaam onderwijspersoneel dat in direct contact met de leerling/deelnemer onderwijs verzorgt dat systematisch en planmatig die 

leerling ondersteunt b ij de verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden

8. Groepsleerkracht

9. Vakleraar

10. Leraar in opleiding

11. Overig onderwijzend personeel

D. Onderwijsondersteunend personeel: het personeel dat onder verantwoordelijkheid van een leraar b ijdraagt aan de verzorging van het onderwijs door onderwijsondersteunende 

activiteiten

12. Assisterende functies (bv. (techn. onderwijsassistent, docent-assistent e.d.)

13. Therapeutische en zorgfuncties (bv. logopedist, schoolmaatsch. werker)

14. Instructeur

15. Overig onderwijsondersteunend personeel

E. Beheer- en administratief personeel: het ondersteunend personeel exclusief het managementpersoneel dat niet direct betrokken is b ij het primaire proces (zoals omschreven b ij 

onderwijsgevend personeel)

16. Beheerfuncties (bv. conciërge, schoonmaker, beheerder ICT)

17. Administratieve functies (bv. personeelszaken, salaris- of leerlingadministratie)

18. Overig beheer- en administratief personeel

Voor Vensters voor Verantwoording wordt deze indeling overgenomen met de volgende aanpassing; functiecategorie 6 (onderwijscoördinator) valt niet in de hoofdcategorie “B. 

middenmanagement” maar in “D. onderwijsondersteunend personeel”.

In Vensters wordt onderscheid gemaakt tussen direct en indirect personeel:

Direct personeel:

onderwijzend personeel : functiecategorieën 8, 9,10, 11.

direct ondersteunend personeel : functiecategorieën 6, 12, 13, 14 en 15.

Indirect personeel:

indirect ondersteunend personeel : functiecategorieën 16, 17 en 18.

management : functiecategorieën 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Scope

Algemene uitzonderingen zijn:

Voor gegevensjaar 2012 heeft DUO besloten om de gegevens van Merces wegens onduidelijkheid over de datastructuur van de verlofgegevens buiten beschouwing te laten. 

Scholen die bij DUO staan geregistreerd als een 'Agrarisch opleidingscentrum met voortgezet onderwijs', kortweg een AOCV, worden niet meegenomen in de berekening van het 

verzuimpercentage. Ditzelfde geldt voor ROCV- en vakscholen.

De vergelijkingsgroep voor de personeelsgegevens bestaat uit instellingen met hetzelfde onderwijsaanbod.

De vergelijkingsgroep wordt bij de ziekteverzuimgegevens gebaseerd op de benchmarkindeling van VOION.vergelijkingsgroep:

berekeningswijze:

uitzondering:
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Personeel (vervolg) 

 

 
 
 

  

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

De leeftijdsverdeling van het personeel.

De leeftijdsverdeling van het directe en indirect personeel.

Het aantal fte’s dat werkzaam was op de school.

Het ziekteverzuimpercentage en de meldingsfrequentie van de school de afgelopen jaren.

Het aantal leerlingen per fulltime medewerker de instelling heeft.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

De opbouw van het personeel per functie.

Het aantal leerlingen per directe/indirecte fulltime medewerker op instellingsniveau.

Trendgegevens over het gemiddeld aantal leerlingen per fulltime medewerker, uitgesplitst naar functiegroep.

Meer informatie over de indicator Personeel  is te vinden in het Managementrapport Financiën , op bestuursniveau.

Dit rapport toont informatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt met vier verschillende 

benchmarkgroepen.

Bron

Centrale indicator

De personeelsgegevens worden in een geaggregeerd bestand aangeleverd door DUO. Deze gegevens zijn verzameld volgens het deel Personeelsgegevens in het Besluit 

Informatievoorziening WVO. De ziekteverzuimgegevens zijn afkomstig van VOION en worden berekend door DUO. De gegevens worden door de scholen via de salarisverwerkers 

aangeleverd aan DUO.

DUO

VOION 

Personeelsgegevens

Het personeel wordt door het schoolbestuur onderverdeeld in achttien functiecategorieën. Deze achttien functiecategorieën zijn in samenspraak met de scholen door de 

salarisverwerkers ingevoerd. De achttien functiecategorieën zijn in 2009 in het Programma van Eisen (Besluit Informatievoorziening WVO) geïntroduceerd. De getoonde gegevens zijn 

afkomstig van salarisverwerkers. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. 

Ziekteverzuim

De ziekteverzuimgegevens zijn afkomstig van VOION. De scholen leveren de gegevens aan DUO, die de berekeningen en bewerkingen uitvoert in opdracht van VOION.

Naam en definitie

naam: Profiel van de school

definitie: De indicator Profiel van de school  toont in vijf kernwoorden hoe de school zich profileert.

Scope

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

De kernwoorden van de school (maximaal vijf kerwaarden). 

Op de vergelijkingspagina van Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Kernwoorden van de school (maximaal 5)

Bron

Decentrale indicator.

De school is vrij in de keuze van kernwoorden. Maximaal vijf kernwoorden is toegestaan.

validiteit en 

betrouwbaarheid: De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van deze indicator.

databron:

validiteit en 

betrouwbaarheid:

basisinformatie:

vergelijkingspagina:

ManagementVenster:

databron:

leverancier:

basisinformatie:

extra informatie:
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Profiel van de school 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Profiel van de school

definitie: De indicator Profiel van de school  toont in vijf kernwoorden hoe de school zich profileert.

Scope

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

De kernwoorden van de school (maximaal vijf kerwaarden). 

Op de vergelijkingspagina van Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Kernwoorden van de school (maximaal 5)

Bron

Decentrale indicator.

De school is vrij in de keuze van kernwoorden. Maximaal vijf kernwoorden is toegestaan.

validiteit en 

betrouwbaarheid: De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van deze indicator.

databron:

basisinformatie:

vergelijkingspagina:
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Naam en definitie

naam: Profiel- en sectorkeuze

definitie:

De indicator Profiel- en sectorkeuze  toont de keuzes die de examenleerlingen maken voor een sector (vmbo) of profiel (havo/vwo). Dit zijn specifieke richtingen binnen 

de onderwijssoorten.

Een profiel of sector is een specifieke combinatie van eindexamenvakken. Havo en vwo-leerlingen volgen een profiel vanaf de 4e klas. Vmbo-leerlingen volgen een sector vanaf de 3e 

klas. 

Soorten sectoren:

Economie (EC)

Techniek (TE)

Zorg en Welzijn (ZW)

Een combinatie (bijvoorbeeld ECTE, COM of intersectoraal programma) is ook mogelijk.

Soorten profielen:

Economie/Maatschappij (E&M)

Cultuur/Maatschappij (C&M)

Natuur/Techniek (N&T)

Natuur/Gezondheid (N&G)

Een gecombineerd profiel is ook mogelijk, dit verschilt per school.

De berekening wordt uitgevoerd door Vensters VO. Het 1CijferVO-bestand vormt de input voor de berekening van de indicator. Voor het berekenen van profiel- en sectorkeuze hebben 

de volgende bewerkingsslagen plaatsgevonden:

Definitieve leerlingaantallen per 1 oktober van het betreffende schooljaar.

Er wordt uitgegaan van de profiel- (havo/vwo) en sectorkeuze (vmbo) van de examendeelnemers per school.

Per onderwijssoort+leerjaar (vmbo 4, havo 5, vwo 6) worden de examendeelnemers geselecteerd.

Het aantal leerlingen is gesommeerd tot de onderscheiden categorieën.

Uitgangspunt voor de percentagebepaling is de 100% score van de aantallen examendeelnemers per onderwijssoort+leerweg.

Er is geen weging toegepast.

Scope

Algemene uitzonderingen zijn:

Leerlingen die het volwassenenonderwijs (vavo) volgen worden buiten beschouwing gelaten.

PrO-leerlingen worden buiten beschouwing gelaten.

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met dezelfde schoolsamenstelling.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond: 

Top 3 profiel- en sectorkeuze (aantallen en percentages) van de examendeelnemers per onderwijssoort+leerweg, met vergelijkingsgroep.

Verdeling in procenten per onderwijssoort+leerweg, met vergelijkingsgroep.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Trendoverzicht van profiel- en sectorkeuze per onderwijssoort+leerweg van de afgelopen drie jaar, zonder vergelijkingsgroep.

De profiel- en sectorkeuze van leerlingen, uitgedrukt in percentages. Er wordt een top 3 getoond.

De informatie wordt getoond per onderwijssoort. Bovenaan de grafiek kunt u een onderwijssoort kiezen.

Bron

Centrale indicator

De gegevens over instellingen zijn afkomstig van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en zijn vervolgens door DUO in een 1CijferVO-bestand verwerkt. DUO verzamelt en beheert de 

gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

databestand: 1CijferVO

leverancier: DUO

validiteit en 

betrouwbaarheid: De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.

vergelijkingspagina:

databron:

uitzondering:

basisinformatie:

extra informatie:

toelichting:

berekeningswijze:
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Scholing personeel praktijkonderwijs (PrO) 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Scholing personeel praktijkonderwijs (PrO)

definitie:

De indicator Scholing personeel (PrO) toont de hoogst behaalde bevoegdheid (1e graad, 2e graad, andere bevoegdheid, in opleiding en anders) van het personeel van de school als 

percentage van het totaal fte op de school.

De indicator Scholing personeel praktijkonderwijs is alleen beschikbaar voor het praktijkonderwijs. 

Voor vmbo, havo en vwo is de indicator vervangen door de nieuwe indicator Bevoegd gegeven lessen. De gegevens voor de indicator Bevoegd gegeven lessen zijn afkomstig uit 

de IPTO-telling. De IPTO-telling bevat nog geen gegevens over praktijkonderwijs. 

De berekeningen per bevoegdheid (1e graad, 2e graad, andere bevoegdheid, in opleiding en anders) worden gedaan door de school. De berekeningen worden als volgt uitgevoerd: 

De school neemt in al het onderwijzend personeel (functiecategorieën 8, 9, 10, 11, zie 'Toelichting: Personeelsindeling' bij de indicator 'Bevoegd gegeven lessen') mee in de 

berekening. Van deze groep personeelsleden wordt de hoogst behaalde bevoegdheid per personeelslid genomen, om de categorie te bepalen. De  fte-factoren van de 

personeelsleden per categorie worden door de school opgeteld en ingevuld. Het totaal en de percentages worden vervolgens door het systeem berekend.

De bevoegdheden zijn:

Bevoegd:

1e graads bevoegd voor een vak (zie 2e graads, met daarbij bovenbouw havo/vwo)

2e graads bevoegd voor een vak (voor het pro, vmbo, onderbouw havo/vwo en bve)

Andere bevoegdheid: hieronder valt personeel dat bevoegd is voor een deel van de 2e graadsbevoegdheid, bijvoorbeeld de oude 3e graadsbevoegdheid: mensen die met een oud 

pabo diploma (voor 1/8/2006) die bepaalde vakken in vmbo geven. Hieronder valt ook personeel dat permanent benoembaar is, bijvoorbeeld mensen met buitengewone 

bekwaamheid of voor vakken waarvoor geen lerarenopleiding bestaat. De betrokken leraren kunnen bij de Inspectie ontheffing van bevoegdheid vragen.

In opleiding: hieronder valt personeel dat tijdelijk benoembaar is omdat zij leraar in opleiding (LIO) of zij-instromer zijn.

Anders: hieronder valt personeel dat tijdelijk benoembaar is omdat het bijvoorbeeld een gastdocent betreft. Hieronder valt ook de leraar zonder bevoegdheid die in geval van 

noodsituatie lesgeeft (artikel 33.3). Daarnaast bevat deze categorie alle leraren die lesgeven, maar niet onder één van bovengenoemde categorieën vallen en onbevoegd zijn.

Scope

onderwijssoort: praktijkonderwijs (PrO)

uitzondering:

Deze indicator is alleen beschikbaar voor scholen die (ook) praktijkonderwijs aanbieden. Voor scholen die praktijkonderwijs maar ook andere onderwijssoorten aanbieden, toont deze 

indicator alleen het fte van lessen aan leerlingen die praktijkonderwijs volgen.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Wat de bevoegdheden van het personeel voor het praktijkonderwijs zijn in fte.

Bron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Decentrale indicator

validiteit en 

betrouwbaarheid: De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

berekeningswijze:

basisinformatie:

databron:

toelichting:
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Naam en definitie

naam: Schooladvies en plaatsing

definitie: De indicator Schooladvies en plaatsing  toont of de leerlingen op de school in leerjaar 3 op, boven of onder hun basisschooladvies zitten.

In de berekening worden alle leerlingen van leerjaar 3 en afkomstig uit het bekostigd po meegenomen. Vervolgens wordt gekeken welke positie deze leerlingen hebben ten opzichte 

van het basisschooladvies. Deze positie wordt vertaald naar drie categorieën: op, boven en onder advies. 

Voorbeelden: 

Een leerling met basisschooladvies vmbo-b die in leerjaar 3 op het vmbo-k zit, zit boven advies.

Een leerling met basisschooladvies havo/vwo die in leerjaar 3 op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in leerjaar 3 op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.

Een leerling met basisschooladvies havo die in leerjaar 3 op het havo/vwo brugklas zit, zit boven advies.

Alleen leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op de betreffende school zitten, worden meegenomen in de berekening.

Leerlingen die versnellen, bijvoorbeeld van leerjaar 1 naar 3 en van leerjaar 2 naar 4 worden meegenomen in de berekening van deze indicator. 

Scope

onderwijssector: vo

De volgende leerlingen worden buiten beschouwing gelaten:

Leerlingen waarvan geen basisschooladvies bekend is;

Leerlingen die van buiten het bekostigd onderwijs komen;

Leerlingen die uit het buitenland komen;

Leerlingen die in leerjaar één of twee niet op deze school hebben gezeten;

Leerlingen die eerder in leerjaar drie zijn blijven zitten;

Leerlingen die het voortgezet onderwijs verlaten;

Leerlingen met het advies voortgezet speciaal onderwijs. 

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met dezelfde schoolsamenstelling.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond: 

Het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onder, op en boven het niveau van het basisschooladvies onderwijs zit.

Het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onder, op en boven het niveau van het basisschooladvies onderwijs zit, uitgesplitst naar onderwijssoort.

Meer informatie over Schooladvies en plaatsing  is te vinden in het Managementrapport Instroom vanuit basisonderwijs.  

Het schoolrapport toont de volgende gegevens: 

Inspectie-indicator Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. het advies po.

Van alle leerlingen in leerjaar 3 op/boven/onder hun basisschooladvies onderwijs volgen.

Cohortinformatie over de leerlingen die zijn ingestroomd in leerjaar 1 en waar zij later in leerjaar 3 zitten, afgezet tegen het basisschooladvies.

Alle toeleverende basisscholen.

Het bestuursrapport toont de volgende gegevens:

Inspectie-indicator Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. het advies po voor alle scholen binnen uw bestuur.

Bron

Centrale indicator

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door DUO. Het databestand Doorstroommonitor ‘po-vo’ bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijfer-

bestanden voor poen vo waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs vanaf 2003 de onderwijsroute kan worden gevolgd. Het 1CijferVO-bestand wordt 

samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De 1CijferVO-bestanden worden door DUO per schooljaar opgemaakt.

databestand: Doorstroommonitor

leverancier: DUO

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Het 1Cijfer-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt. De 

basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.

ManagementVenster:

databron:

berekeningswijze:

uitzondering:

basisinformatie:
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Naam en definitie

naam: Schoolklimaat en veiligheid

definitie:

De indicator Schoolklimaat en veiligheid laat zien wat de school doet om de veiligheid te waarborgen door het pestprotocol , anti-pestprogramma, eventuele pestcoördinator en 

vertrouwenspersoon te tonen. Samen met ‘tevredenheid leerlingen’ geeft deze indicator een beeld van het sociale klimaat en de veiligheid op de school .

De sociale veiligheid wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst van in totaal 27 vragen, waarvan 16 vragen worden gebruikt voor de indicator Tevredenheid leerlingen  en 11 

vragen voor de indicator Schoolklimaat en Veiligheid . Voor het praktijkonderwijs zijn twee aparte vragen toegevoegd.

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2015 verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid van hun leerlingen te monitoren onder een representatief deel van hun leerlingen. Scholen dienen:

• aan de inspanningsverplichting te voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;

• het effect van het veiligheidsbeleid jaarlijks te monitoren;

• de volgende taken bij tenminste één persoon te beleggen:

het coördineren van anti-pestbeleid en het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen scholen via Vensters de sociale veiligheid op school monitoren via de Vensters-enquête leerlingtevredenheid.

De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van bovengenoemde inspanningsverplichting en heeft het recht de monitoringsgegevens bij scholen op te vragen. Scholen 

die de Vensters-enquête hebben afgenomen, kunnen via Vensters de monitoringsgegevens sociale veiligheid aan de inspectie aanleveren.

De berekeningen worden uitgevoerd door Vensters VO.

Formule:

De formule om van een 5-punts Likertschaal (X) naar 10-puntsschaal (Z) te komen is: Z = 2,25 * (X – 1) + 1

De 5-puntsschaal in bovenstaande berekening heeft de waardes 1,2,3,4 en 5.

Scope

Voor de schoolklimaat en veiligheid van de school wordt een vergelijking gemaakt met alle scholen in Nederland. Bij deze indicator wordt geen  vergelijkingsgroep op basis 

van schoolsamenstellinggetoond, omdat sommige vergelijkingsgroepen te klein zijn voor een betrouwbare berekening.

Voor de schoolklimaat en veiligheid per onderwijssoort van de school wordt een vergelijking gemaakt met alle leerlingen in Nederland in die onderwijssoort.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Hoe tevreden de leerlingen zijn over het schoolklimaat en de veiligheid op school.

Hoe tevreden de leerlingen zijn over het schoolklimaat en de veiligheid op school, per onderwijssoort.

Hoe tevreden de leerlingen zijn over het schoolklimaat en de veiligheid op school, per specifieke vraag.

Het aantal respondenten.

Het pestprotocol van de school.

Het anti-pestprogramma dat wordt uitgevoerd op de school.

De aanwezigheid van een pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon op de school.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Hoe tevreden de leerlingen zijn over het schoolklimaat en de veiligheid op school, per vraag en per onderwijssoort.

Het tonen van het gemiddelde cijfer van een vraag indien meer dan 50% deze vraag heeft beantwoord met 'niet van toepassing'.

vergelijkingspagina:

Let op! Vanaf schooljaar '15-16' is er sprake van een trendbreuk door een nieuwe vragenlijst. Gegevens van voorgaande jaren op het gebied van schoolklimaat en veiligheid zijn niet te 

vergelijken met de gegevens voor het jaar '15-16'.

Meer informatie over de enquêteresultaten Tevredenheid leerlingen  is te vinden in het Managementrapport Tevredenheid leerlingen,  op school- en bestuursniveau. 

Dit ManagementVensterrapport wordt gevuld wanneer een school de Venstersvragenlijst heeft afgenomen. Dit kan via de Vensters enquêtetool of via één van de aangesloten 

leveranciers. Dit rapport geeft meer informatie over de respons, de resultaten van leerlingtevredenheidvragen en de resultaten van de sociale veiligheidsvragen. 

In het ManagementVenster kunnen scholen hun sociale veiligheidsgegevens naar de inspectie sturen via de module Monitoring Sociale Veiligheid. 

Bron

Vragenlijst Schoolklimaat en veiligheid 

In de enquête Tevredenheid leerlingen bevraagt vraag 1 t/m 16 de leerlingtevredenheid, vraag 17 t/m 27 bevraagt de sociale veiligheid. 

Ik zit in leerjaar: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Ik zit op het pro / brugjaar / vmbo / vmbo-b / vmbo-k / vmbo-(g)t / havo / vwo

17. Hoe tevreden ben je over de sfeer op school? [heel ontevreden – heel tevreden]

18. Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school? [heel ontevreden – heel tevreden]

19. Ga je met plezier naar school? [nooit – altijd]

20 .Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school? [heel ontevreden – heel tevreden] - [i] Denk hierbij of je je prettig voelt op school, of er geen agressie is op school, of er geen 

geweld gebruikt wordt of er voldoende camerabewaking is, enzovoorts.

21. Hoe duidelijk vind je de regels op school?[heel onduidelijk – heel duidelijk]

22. Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen? [heel ontevreden – heel tevreden][niet van toepassing]

23. Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten? [heel ontevreden – heel tevreden] - [i] Heeft de school regels om het pesten te voorkomen, of pesters door docenten 

worden aangesproken, of dat er in de klas gesproken wordt over pesten, enzovoorts.

24. Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school? [heel vaak – helemaal niet]

25. Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school? [heel vaak – helemaal niet]

26. Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan? [heel vaak – helemaal niet] - [i] Denk hierbij aan: schoppen, slaan, knijpen 

enzovoorts.

27. Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school? [heel vaak – helemaal niet] - [i] Bijvoorbeeld op basis van je geloof, huidskleur, geslacht, 

seksuele voorkeur, enzovoorts.

Note: Over de bewoording van de vragen is nagedacht door de VO-raad, LAKS, ResearchNed en Kwaliteitscholen. Er mag in de vragen in principe niets worden gewijzigd. Het is 

echter toegestaan om specifieke termen als “docent” te vervangen door een bij de school of het onderwijs passende term (bijvoorbeeld “leraar”) of \"ouders\" door 

\"ouders/verzorgers\".

Voor het vso wordt geen onderscheid gemaakt in onderwijssoorten. Aan leerlingen van het vso wordt gevraagd naar het uitstroomprofiel.

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Decentrale indicator.

Om de resultaten zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken zijn richtlijnen voor afname opgesteld door onderzoeksbureau ResearchNed. Onderstaande richtlijnen zijn van 

toepassing voor afname van de basissets vragen voor leerlingen in het kader van Vensters VO. Uiteraard zijn scholen vrij om bijvoorbeeld zelf uitgebreidere vragenlijsten af te nemen 

of om de basissets vragen af te nemen in meerdere leerjaren. Als scholen een uitgebreidere vragenlijst aan hun leerlingen of ouders willen voorleggen, vragen we ze om de 

algemene vragen in ongewijzigde volgorde op te nemen aan het begin van de vragenlijst. Deze afspraken zijn reeds gemaakt met samenwerkende leveranciers.

Bij het afnemen van de vragenlijst wordt altijd naar de onderwijssoort en het leerjaar gevraagd waarop de leerling zich bevindt.

De vragen zijn voorzien van een 5-punts Likertschaal.

De vragen worden ingevuld door leerlingen uit alle leerjaren.

De vragen worden jaarlijks ingevuld.

De afnameperiode is van 1 januari tot en met 30 april.

Voor een representatief beeld van alle leerlingen is het van belang dat de groep die de enquête heeft ingevuld qua samenstelling, vergelijkbaar is met de gehele groep voor een 

aantal achtergrondkenmerken, zoals onderwijstype en sector. Om een goed beeld te geven van de hele school is een representatieve steekproef nodig. Deze steekproef moet groot 

genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen een minimaal aantal respondenten (90 procent betrouwbaar) dat nodig is voor betrouwbaar 

onderzoek en een gewenst aantal respondenten (95 procent betrouwbaar).

Formule minimale respons: Nettorespons = N x z² x p(1-p) / z² x p(1-p) + (N-1) x F²

N: de grootte van de populatie

z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,64.

p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%

F: de gewenste nauwkeurigheid = 7%

Formule gewenste respons: Nettorespons = N x z² x p(1-p) / z² x p(1-p) + (N-1) x F²

N: de grootte van de populatie

z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,96

p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%

F: de gewenste nauwkeurigheid = 5%

databron:

validiteit en 

betrouwbaarheid:

basisinformatie:

extra informatie:

ManagementVenster:

berekeningswijze:

uitzondering: Voor scholen voor praktijkonderwijs zijn er vanaf schooljaar '17-18'  ProZO!-vragen aan de enquête toegevoegd.  

vergelijkingsgroep:

toelichting:



   
 

 

 Vensters Encyclopedie VO Pagina 21 

Schoolkosten 

 

 

 
  

Naam en definitie

naam: Schoolkosten

definitie: De indicator Schoolkosten  toont hoe hoog de ouderbijdrage is voor de school per leerling per schooljaar en per onderwijssoort.

toelichting: Elke school bepaalt zelf hoe hoog de ouderbijdrage is en waar ze deze voor gebruiken. Bijvoorbeeld, voor materialen, zoals excursies, rekenmachine of laptops.

berekeningswijze: De berekeningen worden gedaan door de school.

Scope

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond: 

Wat de gemiddelde schoolkosten zijn in het eerste jaar, uitgesplitst naar onderwijssoort.

Wat de gemiddelde schoolkosten zijn.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Schoolkosten in de overige jaren, uitgesplitst naar onderwijssoort. 

Bron

Decentrale indicator.

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

extra informatie:

databron:

basisinformatie:
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Schoolondersteuningsprofiel 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Schoolondersteuningsprofiel

toelichting:

Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van de Wet op Passend Onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. In het 

profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke 

expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de 

medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het profiel in de schoolgids, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden 

van de school zijn voor extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. 

Lees hier meer over het schoolondersteuningsprofiel en de Wet op Passend Onderwijs.

Scope

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Schoolondersteuningsprofiel (document).

Bron

Decentrale indicator.

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid: De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

De indicator Schoolondersteuningsprofiel toont welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel legt het 

schoolbestuur voor ten minste 4 jaar vast hoe zij zorgleerlingen begeleiden, welke middelen zij hiervoor inzetten en hoe het contact met de ouders geregeld is. 

basisinformatie:

databron:

definitie:
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Schoolplan 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Schoolplan

definitie:

De indicator Schoolplan  toont hoe de school de kwaliteit van het onderwijs vormgeeft, voor een periode van 4 jaar. De school geeft daarmee inzicht in het onderwijskundigbeleid, 

personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg van de school.

Ter informatie hieronder het betreffende artikel uit de Wet op het Voortgezet Onderwijs: ''Artikel 24. Schoolplan'' :

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig 

beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de 

aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij 

verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, 

alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor voortgezet onderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs 

van hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben. 

1. Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen 

opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij worden tevens betrokken de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en 

voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is. 

2. Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de 

ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel d van 

de wet. 

3. Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs  omvat in elk geval op welke wijze het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt 

gerealiseerd en vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig zijn. 

4. Onze minister kan scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs of afdelingen daarvan aanwijzen, waarvan de schoolplannen met zijn toestemming mogen afwijken van de in dit 

artikel gestelde eisen.

Scope

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Het schoolplan van de school (document). 

Bron

Decentrale indicator.

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator. De school is wettelijk verplicht een schoolplan op te stellen. Het schoolplan is tevens 

een document dat wordt gebruikt door de school voor verantwoording over het schoolbeleid aan de Inspectie van het Onderwijs.

basisinformatie:

databron:

toelichting:
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Slaagpercentage 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Slaagpercentage

definitie: De indicator Slaagpercentage  toont hoeveel leerlingen er examen hebben gedaan en hoeveel er geslaagd zijn.

De berekeningen worden uitgevoerd door Vensters VO. Voor het berekenen van slaagpercentage hebben de volgende bewerkingsslagen plaatsgevonden:

Er wordt gerekend met het aantal examenkandidaten dat heeft deelgenomen aan het centraal schriftelijk examen, dus niet met het aantal leerlingen dat begint aan de 

eindexamenklas.

Bij de berekening wordt alleen rekening gehouden met deelnemers die een zogenaamd ‘hoofdexamen’ afleggen, waardoor ongeldige examenrecords niet meetellen.

Bij de Waardenlijst Uitslag Examen kunnen de volgende waardes in de bestanden staan:

G (geslaagd)

A (afgewezen)

T (teruggetrokken)

E (gespreid examen)

D (deeleindexamen)

L (Geëxamineerd in voorlaatste leerjaar)

De categorieën T, E, D en L worden niet meegenomen in de berekeningen.

NB: extraneus worden niet meegenomen in de berekeningen.

Het aantal deelnemers = het aantal leerlingen dat is begonnen aan het centraal schriftelijk eindexamen en dat minimaal in één vak examen heeft gedaan. (G+A)

Het aantal geslaagden = het aantal leerlingen dat na het centraal schriftelijk eindexamen het betreffende diploma heeft behaald. (G)

Het slaagpercentage = het aantal geslaagden gedeeld door het aantal deelnemers en vermenigvuldigd met 100 (G/G+A * 100).

Scope

Algemene uitzonderingen zijn:

Pro-leerlingen worden buiten beschouwing gelaten.

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijsaanbod + leerweg.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Slaagpercentage van het afgelopen schooljaar per onderwijssoort, met vergelijkingsgroep.

Slagingspercentage van de laatste drie jaar per onderwijssoort.

Tabel met aantal deelnemers, aantal geslaagden per onderwijssoort.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Slaagpercentage en aantal per sector/profiel per onderwijssoort.

vergelijkingspagina: Het gemiddelde slaagpercentage van het meest recente gegevensjaar. De informatie wordt getoond per onderwijssoort. Bovenaan de grafiek kunt u een onderwijssoort kiezen.

Meer gegevens over het slaagpercentage van uw school   is te vinden in de schoolrapporten Examenresultaten, Examenresultaten interactief (tab leau), Examenresultaten vergelijking.

Examenresultaten

Dit rapport bevat de examenresultaten van de school, weergegeven in tabellen, op profiel-  en vakniveau. Naast de gemiddelde scores, is het landelijk gemiddelde en de 

percentielscore ook weergegeven. Daarnaast geeft het rapport het driejaarsgemiddelde (inspectie-indicator), het slaagpercentage en het verschil SE-CE.

Examenresultaten interactief

In dit interactieve rapport met examenresultaten is verdiepingsinformatie beschikbaar in cijfers en percentielen. Bij dit rapport kunnen filters worden toegepast. 

Examenresultaten vergelijking

In dit rapport kunnen examenresultaten vergeleken worden met: het landelijk gemiddelde, scholen met dezelfde samenstelling, scholen met een vergelijkbaar aantal leerlingen, 

scholen in vergelijkbare gemeente, scholen van dezelfde denominatie en scholen in dezelfde regio.

Bron

Centrale indicator.

De gegevens over instellingen zijn afkomstig van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en de Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in 

een 1CijferVO bestand verwerkt. Het 1CijferVO-examenbestand bevat alle examenresultaten per leerling. DUO verzamelt en beheert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden 

per schooljaar opgemaakt.

Definitief examenbestand

Voorlopige examenbestand

leverancier: DUO

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Het examenbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door 

de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Hierdoor vormt het 1CijferVO-examenbestand de grondslag voor een betrouwbare en 

valide input voor de berekening van de indicator.

ManagementVenster:

databron:

databestand:

uitzondering:

basisinformatie:

extra informatie:

berekeningswijze:
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Sociale Opbrengsten (vso) 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Sociale Opbrengsten (vso)

definitie: Deze indicator Sociale opbrengsten  (vso) toont de visie en werkwijze van de school op gebied van sociale opbrengsten.

Scope

onderwijssoort: vso

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Visie:

De kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten.

De visie van de school op sociale opbrengsten.

Per kerndoel (zie toelichting) worden de antwoorden op de volgende vragen over de werkwijze getoond:

Welke methode(s) de school gebruikt om aan dit kerndoel te werken.

Op welke wijze de vorderingen van de leerlingen in kaart wordt gebracht.

De kerndoelen zijn:

Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Leren leren.

Leren taken uitvoeren.

Leren functioneren in sociale situaties.

Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Verdiepte zorg voor groepen of individuele leerlingen: 

Welke mogelijkheden voor verdiepte zorg voor groepen of individuele leerlingen zijn beschikbaar binnen uw school?

Bron

Decentrale indicator.

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid: De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

databron:

toelichting: De werkgroep (v)so/sbo heeft aangegeven graag te willen aansluiten bij de definitie en berekening van sociale opbrengsten van Inspectie van het Onderwijs. 

basisinformatie:

extra informatie:
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Tevredenheid leerlingen 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Tevredenheid leerlingen

definitie: De indicator Tevredenheid leerlingen  toont de gemeten algemene tevredenheid van leerlingen verdeeld over de hele school.

De tevredenheid van leerlingen wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst van in totaal 27 vragen, waarvan 16 vragen worden gebruikt voor de indicator Tevredenheid 

leerlingen en 11 vragen voor de indicator Schoolklimaat en Veiligheid. Voor het praktijkonderwijs zijn twee aparte vragen toegevoegd. Meer informatie over de Venster-enquete vindt 

u hier

Vensters biedt een enquête voor het afnemen van leerling- en oudertevredenheid. De uitkomst kunt u direct publiceren op Scholen op de kaart. Meer informatie over de enquête vindt 

u hier. 

De berekeningen worden uitgevoerd door Vensters VO.

De werkwijze voor het berekenen van een schoolscore voor totale leerlingtevredenheid is als volgt:

De algemene tevredenheid  wordt bepaald door eerst de gemiddelde score per leerling te berekenen, en vervolgens het gemiddelde van de gehele school.

De tevredenheid per onderwijssoort wordt bepaald door eerst de gemiddelde score per leerling te berekenen, en vervolgens het gemiddelde per onderwijssoort.

N.B.: Er wordt een andere berekenwijze gehanteerd de gemiddelde score per vraag  (per onderwijssoort) dan bij algemene tevredenheid. De gemiddelde score per vraag  wordt 

berekend door het gemiddelde te nemen van alle respondenten die deze vraag (per onderwijssoort) hebben beantwoord. Het gemiddelde van de  gemiddelde score per vraag  kan 

dus een ander gemiddelde geven dan de algemene tevredenheid .

Toelichting op de berekeningswijze:

Voor de vergelijkbaarheid worden voor het praktijkonderwijs alleen de 16 vragen meegenomen en dus niet de extra vragen voor het praktijkonderwijs. Deze worden wel als apart getal 

zichtbaar gemaakt in de verdieping.

Aangezien de vragenlijst op een 5-punts Likertschaal is, dient er omgerekend te worden naar een 10-punts Likertschaal.

Formule:

De formule om van een 5-punts Likertschaal (X) naar 10-punts Likertschaal (Z) te komen is: Z = 2,25 * (X – 1) + 1

De 5-punts Likertschaal in bovenstaande berekening heeft de waardes 1,2,3,4 en 5.

Scope

Voor de algemene tevredenheid  van de school wordt een vergelijking gemaakt met alle scholen in Nederland. Bij deze indicator wordt geen vergelijkingsgroep op basis 

vanschoolsamenstelling getoond omdat sommige vergelijkingsgroepen te klein zijn voor een betrouwbare berekening.

Voor de tevredenheid per onderwijssoort van de school wordt een vergelijking gemaakt met alle leerlingen in Nederland in die onderwijssoort.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond: 

Tevredenheid leerlingen op schoolniveau (actueel jaar), met vergelijkingsgroep.

Tevredenheid leerlingen per vraag (actueel jaar), met vergelijkingsgroep.

Tevredenheid leerlingen per onderwijssoort (actueel jaar), met vergelijkingsgroep.

Het aantal respondenten waar het onderzoek op gebaseerd is, samen met het totaal aantal leerlingen van de school. Deze cijfers worden getoond op schoolniveau.

Trend tevredenheid leerlingen (vanaf ‘15-‘16), met vergelijkingsgroep.

Trend tevredenheid leerlingen (vanaf ‘15-’16) per onderwijssoort (actueel jaar), met vergelijkingsgroep.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Trend historische gegevens t/m '14-'15 tevredenheid leerlingen, met vergelijkingsgroep

Tevredenheid leerlingen vanaf '15-'16 per vraag per onderwijssoort (actueel jaar), met vergelijkingsgroep

Het gemiddelde cijfer van een vraag indien meer dan 50% deze heeft beantwoord met 'Niet van toepassing'

Op de vergelijkingspagina van Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

De gemiddelde score van tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen.

Deze indicator kan het schoolgemiddelde tonen, maar ook de score per onderwijssoort. Bovenaan de grafiek kunt u een onderwijssoort kiezen.

Meer informatie over de enquêteresultaten Tevredenheid leerlingen  is te vinden in het Managementrapport Tevredenheid leerlingen,  op school- en bestuursniveau.

Dit ManagementVensterrapport wordt gevuld wanneer een school de Venstersvragenlijst heeft afgenomen. Dit kan via de Vensters enquêtetool of via één van de aangesloten 

leveranciers. Dit rapport geeft meer informatie over de respons, de resultaten van leerlingtevredenheidvragen en de resultaten van de sociale veiligheidsvragen. 

Via de module Monitoring Sociale Veiligheid kunnen scholen hun sociale veiligheidsgegevens naar de inspectie sturen.

Bron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de leverancier die het onderzoek afneemt. De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk 

schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Scholen die een onderzoek afnemen bij een leverancier die aangesloten is bij Vensters, hebben de mogelijkheid om een breder onderzoek af te nemen. De Vensters vragen zijn dan 

onderdeel van het bredere onderzoek. Er zijn verschillende leveranciers van tevredenheidsonderzoeken aangesloten bij Vensters. Een overzicht van alle aangesloten leveranciers 

vindt u hier. 

Wanneer een school een onderzoek heeft afgenomen bij een van de aangesloten leveranciers is het mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters.

vergelijkingspagina:

ManagementVenster:

databron:

vergelijkingsgroep:

basisinformatie:

extra informatie:

toelichting:

berekeningswijze:
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Tevredenheid leerlingen ProZO! 

 

 
 

Naam en definitie

naam: Tevredenheid leerlingen ProZO!

definitie: De indicator Tevredenheid leerlingen ProZO!  toont de gemeten algemene tevredenheid van leerlingen op het praktijkonderwijs verdeeld over 

de hele school.

De tevredenheid van praktijkleerlingen kan worden gemeten aan de hand van een ProZO!-vragenlijst die door Sectorraad Praktijkonderwijs is 

ontwikkeld. De opbrengsten worden landelijk gebenchmarkt en maken inzichtelijk waar verbeteringen in de school mogelijk zijn. 

Voor het in beeld brengen van de leerlingtevredenheid op Scholen op de kaart geldt de afname 1 november - 30 april. De gegevens van de 

ProZO!-vragenlijst worden meerdere keren per jaar automatisch doorgeleverd aan Vensters.De data wordt verwerkt in Vensters zodat de 

resultaten voor scholen zichtbaar kunnen worden gemaakt op Scholen op de kaart.

Vanaf schooljaar '17-18' is in de ProZo!-vragenlijst de monitor sociale veiligheid geïntegreerd. Scholen kunnen er ook voor kiezen om een 

(verkorte) leerlingvragenlijst sociale veiligheid af te nemen. 

Hier vindt u meer informatie over de ProZO!-vragenlijst

Scope

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met dezelfde schoolsamenstelling.

scope: praktijkonderwijs

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Tevredenheid leerlingen (actueel jaar), met vergelijkingsgroep.

Tevredenheid leerlingen per vraag (actueel jaar), met vergelijkingsgroep

Trend tevredenheid leerlingen (vanaf ‘16-‘17), met vergelijkingsgroep.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Het gemiddelde cijfer van een vraag indien meer dan 50% deze heeft beantwoord met 'Niet van toepassing'.

Meer informatie over de indicator Tevredenheid leerlingen ProZO!  is te vinden in het Managementrapport Tevredenheidleerlingen,  op school- 

en bestuursniveau.

Dit rapport wordt gevuld wanneer een school de Venstersvragenlijst heeft afgenomen. Dit kan via de Vensters enquêtetool of via één van de 

aangesloten leveranciers. Dit rapport geeft informatie over de respons, gemiddelde van de algemene leerlingtevredenheid uitgesplitst naar 

onderwijssoorten.

Bron

Decentrale indicator.

De ProZO!-vragenlijst is ontwikkeld en wordt beheerd door het Sectorraad Praktijkonderwijs . Er zijn 17 Venstervragen toegevoegd aan 

de ProZO!-vragenlijst. 

Hieronder zijn de Venstersvragen die aan de ProZO!-vragenlijst zijn toegevoegd. De eerste 16 vragen zijn ook op van toepassing op de 

Venstervragenlijst van leerlingtevredenheid. Voor het praktijkonderwijs zijn 2 vragen toegevoegd om zo beter aan te sluiten op het 

praktijkonderwijs.  

Op de website van Vensters kan je de volledige vragenlijsten met de volledige antwoordschalen downloaden.

Vragenlijst tevredenheid leerlingen

               

1. Word je door school uitgedaagd om je best te doen? [veel te weinig – ruim voldoende]

[i] Denk daarbij aan of je leraren je aanmoedigen om harder te leren, betere cijfers te halen, etc.

2. Word je gemotiveerd door docenten [veel te weinig – ruim voldoende]

3. Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten? [helemaal niet – ja, zeker]

[i] Denk hierbij aan: extra hulp van docenten als je ergens moeite mee hebt of extra opdrachten als iets je makkelijk afgaat.

4. Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les? [heel ontevreden – heel tevreden]

[i] Denk hierbij aan: luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict, presenteren, enzovoorts.

5. Hoe werkt ICT op jouw school? [slecht – goed]

[i] Met ICT bedoelen we bijvoorbeeld computers, gebruik devices en internet, digitale leeromgevingen of smartboards.

6. Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen? [heel ontevreden – heel tevreden]

7. Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws? [veel te weinig – ruim voldoende]

8. Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten? [heel ontevreden – heel tevreden]

[i] We bedoelen hiermee met school naar het museum, schoolreisje, etc.

9. Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie? [heel ontevreden – heel tevreden][niet van toepassing]

10. Behandelen docenten jou met respect? [helemaal niet – zeer zeker]

11. Vind je dat jouw docenten goed uitleggen? [helemaal niet – zeer zeker]

12. Hoe tevreden ben je over jouw mentor? [heel ontevreden – heel tevreden]

13. Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren? [helemaal niet – zeer zeker][Niet van toepassing]

14. Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn? [helemaal niet – zeer zeker]

[i] Met resultaten bedoelen we bijvoorbeeld hoe je de toetsen of de praktijkopdrachten hebt gemaakt en wat je beoordeling is.

15. Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn. [helemaal niet – zeer zeker]

16. Telt de mening van leerlingen mee op jouw school? [helemaal niet – zeer zeker]

Praktijkonderwijs

- Helpt de school jou bij het zoeken naar een stage? [helemaal niet – ja, zeker]

- Vind je dat je echt iets leert op je stage? [helemaal niet – ja, zeker]

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Om de resultaten van de Venstervragen zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken zijn richtlijnen voor afname opgesteld door 

onderzoeksbureau ResearchNed. Onderstaande richtlijnen zijn van toepassing voor afname van de basissets vragen voor leerlingen in het kader 

van Vensters VO. Uiteraard zijn scholen vrij om bijvoorbeeld zelf uitgebreidere vragenlijsten af te nemen of om de basissets vragen af te nemen 

in meerdere leerjaren. Als scholen uitgebreidere vragenlijst aan hun leerlingen of ouders willen voorleggen, vragen we ze om de algemene 

vragen in ongewijzigde volgorde op te nemen aan het begin van de vragenlijst. Deze afspraken zijn reeds gemaakt met 

samenwerkende leveranciers.

toelichting:

basisinformatie:

extra informatie:

ManagementVenster

:

databron:
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Tevredenheid ouders 

 

 

  

Naam en definitie

naam: Tevredenheid ouders

De indicator Tevredenheid ouders  toont de tevredenheid van ouders over de school.

De tevredenheid voor ouders wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst van 15 vragen. Scholen bepalen zelf in welke leerjaren van de onderwijssoorten de oudertevredenheid 

wordt uitgezet.

De berekeningen worden gedaan door Vensters VO.

De werkwijze voor het berekenen van de tevredenheid ouders is als volgt:

De algemene tevredenheid wordt bepaald door eerst de gemiddelde score per respondent te berekenen, en vervolgens het gemiddelde voor de hele school te berekenen.

Er wordt een andere berekenwijze gehanteerd de gemiddelde score per vraag (per onderwijssoort) dan bij algemene tevredenheid. De gemiddelde score per vraag wordt berekend 

door het gemiddelde te nemen van alle respondenten die deze vraag hebben beantwoord. Het gemiddelde van de gemiddelde score per vraag kan dus een ander gemiddelde geven 

dan de algemene tevredenheid.

Aangezien de vragenlijst op een 5-punts Likertschaal is, dient er omgerekend te worden naar een 10-punts Likertschaal.

De formule om van een 5-punts Likertschaal (X) naar 10-punts Likertschaal (Z) te komen is: Z = 2,25 * (X – 1) + 1

De formule om van een 10-punts Likertschaal (T) naar een 5-punts Likertschaal (V) te komen is: V = (T – 1) / 2,25 + 1

Scope

Voor de algemene tevredenheid van de school wordt een vergelijking gemaakt met alle scholen in Nederland.

Bij deze indicator wordt geen vergelijkingsgroep op basis van schoolsamenstelling getoond, omdat sommige vergelijkingsgroepen te klein zijn voor een betrouwbare berekening.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Gemiddelde tevredenheid ouders (actueel jaar), met vergelijkingsgroep

Tevredenheid ouders per vraag (actueel jaar), met vergelijkingsgroep

Trend tevredenheid ouders, met vergelijkingsgroep (trendopbouw vanaf \'16-\'17)

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Trend tevredenheid ouders, met vergelijkingsgroep (trendopbouw tot en met '15-16')

vergelijkingspagina: In de vergelijking wordt de gemiddelde score van alle ouders getoond.

Meer informatie over de enquêteresultaten Tevredenheid ouders  is te vinden in het schoolrapport Tevredenheid ouders.  

Dit ManagementVensterrapport wordt gevuld wanneer een school de Venstersvragenlijst heeft afgenomen. Dit kan via de Vensters enquêtetool of via één van de aangesloten 

leveranciers. Dit rapport geeft meer informatie over de respons en de resultaten van oudertevredenheidvragen.

Bron

Vragenlijst tevredenheid ouders:

Leerjaar

Selecteer hieronder in welk leerjaar uw kind zit:  1/2/3/4/5/6

Onderwijssoort

Selecteer hieronder welke onderwijssoort uw kind volgt:  brj / vmbo / vmbo-b / vmbo-k / vmbo-(g)t / havo / vwo

(wanneer van toepassing aangevuld met overige categorieën uit onderwijssoort+leerweg zoals IB / ES / Praktijkonderwijs)

(brj betreft combinatieklassen vmbo/havo of havo/vwo, vmbo betreft algemeen brugjaar vmbo leerjaar 1 of 2)

1. De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.*

2. Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontwikkelen. *

[i] (b ijvoorbeeld: sportief, muzikaal, creatief of talent voor bepaalde vakken)  

3. De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.*

4. De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.*

5. Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school.*

[i] (b ijvoorbeeld: computers, laptops, tab lets, smartboards)  

6. De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de samenleving tegenkomt.*

7. Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen.*

8. De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen.*

9. De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.

10. Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen van mijn kind.

11. Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil.

12. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

13. Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind.*

14. Mijn kind gaat met plezier naar school.

15. Pesten wordt op school goed aangepakt.*

Antwoordschaal: zeker niet | meestal niet | soms wel, soms niet | meestal wel | zeker wel

*Bij deze vragen is de antwoordcategorie 'weet niet' beschikbaar 

NB. Over de bewoording van de vragen is zorgvuldig gekozen en er mag in de vragen in principe niets worden gewijzigd. Het is echter toegestaan om specifieke termen als “docent” te 

vervangen door een bij de school of het onderwijs passende term (bijvoorbeeld “leraar”) of \"ouders\" door \"ouders/verzorgers\".

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de leverancier die het onderzoek afneemt. 

De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april. 

Er zijn verschillende leveranciers van tevredenheidsonderzoeken aangesloten bij Vensters. Op vensters.nl is een overzicht te vinden.Wanneer een school een onderzoek heeft 

afgenomen bij een van de aangesloten leveranciers is het mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters. 

Decentrale indicator.

Om de resultaten zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken zijn richtlijnen voor afname opgesteld. Onderstaande richtlijnen zijn van toepassing voor afname van de basissets 

vragen voor ouders in het kader van Vensters VO.

Als scholen uitgebreidere vragenlijst aan hun leerlingen of ouders willen voorleggen, vragen we ze om de algemene vragen in ongewijzigde vorm en volgorde op te nemen aan het 

begin van de vragenlijst.

Bij het afnemen van de vragenlijst wordt ook naar de onderwijssoort+leerweg waarop de leerling zich bevindt.

De vragen zijn voorzien van een 5-punts Likertschaal.

De vragen worden ingevuld door (een steekproef onder) de ouders van de school.

De vragen kunnen jaarlijks ingevuld worden.

De afnameperiode is vanaf 1 november tot en met 30 april.

Voor een representatief beeld van alle ouders is het van belang dat de groep die de enquête heeft ingevuld qua samenstelling vergelijkbaar is met de gehele groep voor een aantal 

achtergrondkenmerken zoals onderwijstype en sector. Om een goed beeld te geven van de hele school is een representatieve steekproef nodig. Deze steekproef moet groot genoeg 

zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen een minimaal aantal respondenten (de uitkomst is voor 90 procent betrouwbaar) dat nodig is voor 

betrouwbaar onderzoek en een gewenst aantal respondenten (de uitkomst is voor 95 procent betrouwbaar).

Formule minimale respons:

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)

N: de grootte van de populatie

z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,64. 

p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%

F: de gewenste nauwkeurigheid = 7%

Formule gewenste respons:

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²)

N: de grootte van de populatie

z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,96

p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50%

F: de gewenste nauwkeurigheid = 5%

Via de bijlage kan je eenvoudig zelf berekenen hoeveel responsen er benodigd zijn voor een minimale respons en gewenste respons. De bijlage is zowel voor tevredenheid 

leerlingen als tevredenheid ouders te gebruiken.

databron:

validiteit en 

betrouwbaarheid:

definitie:

berekeningswijze:

vergelijkingsgroep:

extra informatie:

ManagementVenster:

basisinformatie:
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Tevredenheid ouders ProZO! 

 

Naam en definitie

naam: Tevredenheid ouders ProZO!

definitie: De indicator Tevredenheid ouders  ProZO!  toont de tevredenheid over de school van ouders van leerlingen op het praktijkonderwijs.

De tevredenheid van ouders met leerlingen op het praktijkonderwijs kan worden gemeten aan de hand van een ProZO!-vragenlijst die 

door Sectorraad Praktijkonderwijs is ontwikkeld. De opbrengsten worden landelijk gebenchmarkt en maken inzichtelijk waar verbeteringen in de 

school mogelijk zijn.

Voor het in beeld brengen van de leerlingtevredenheid op Scholen op de kaart geldt de afname 1 november - 30 april. De gegevens van de 

ProZO!-vragenlijst worden meerdere keren per jaar automatisch doorgeleverd aan Vensters.De data wordt verwerkt in Vensters zodat de 

resultaten voor scholen zichtbaar kunnen worden gemaakt op Scholen op de kaart.

Hier vindt u meer informatie over de ProZO!-vragenlijst 

Scope

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met dezelfde schoolsamenstelling.

scope: praktijkonderwijs

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond: 

Gemiddelde tevredenheid ouders (actueel jaar), met vergelijkingsgroep

Tevredenheid ouders per vraag (actueel jaar), met vergelijkingsgroep

Trend tevredenheid ouders, met vergelijkingsgroep (trendopbouw vanaf '16-17')

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Het gemiddelde cijfer van een vraag indien meer dan 50% deze heeft beantwoord met 'Niet van toepassing'.

ManagementVenster

:

Meer informatie over de indicator Tevredenheid ouders ProZO!  is te vinden in het Managementrapport Tevredenheid ouders,  op schoolniveau.

Bron

Decentrale indicator.

De ProZO!-vragenlijst is ontwikkeld en wordt beheerd door het Sectorraad Praktijkonderwijs . Er zijn 15 Venstervragen toegevoegd aan 

de ProZO!-vragenlijst voor ouders. 

Hieronder zijn de Venstersvragen die aan de ProZO!-vragenlijst zijn toegevoegd. Deze vragen wordt ook gebruikt in andere onderwijssoorten 

binnen het voortgezet onderwijs. 

Vragenlijst tevredenheid ouders:

1. De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.* 

2. Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontwikkelen. * 

[i] (bijvoorbeeld: sportief, muzikaal, creatief of talent voor bepaalde vakken)  

3. De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.* 

4. De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.* 

5. Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school.* 

[i] (bijvoorbeeld: computers, laptops, tablets, smartboards)  

6. De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de samenleving tegenkomt.* 

7. Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen.* 

8. De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen.* 

9. De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen. 

10. Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen van mijn kind. 

11. Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil. 

12. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen. 

13. Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind.* 

14. Mijn kind gaat met plezier naar school. 

15. Pesten wordt op school goed aangepakt.*

Antwoordschaal: zeker niet | meestal niet | soms wel, soms niet | meestal wel | zeker wel

*Bij deze vragen is de antwoordcategorie ‘weet niet’ beschikbaar  

NB Over de bewoording van de vragen is lang nagedacht en er mag in de vragen in principe niets worden gewijzigd. Het is echter toegestaan 

om specifieke termen als “docent” te vervangen door een bij de school of het onderwijs passende term (bijvoorbeeld “leraar”) of "ouders" door 

"ouders/verzorgers".

Om de resultaten zo valide en betrouwbaar mogelijk te maken zijn richtlijnen voor afname opgesteld. Onderstaande richtlijnen zijn van toepassing 

voor afname van de basissets vragen voor ouders in het kader van Vensters VO.

Als scholen uitgebreidere vragenlijst aan hun leerlingen of ouders willen voorleggen, vragen we ze om de algemene vragen in ongewijzigde vorm 

en volgorde op te nemen aan het begin van de vragenlijst.

Bij het afnemen van de vragenlijst wordt ook naar de onderwijssoort+leerweg waarop de leerling zich bevindt.

De vragen zijn voorzien van een 5-punts Likertschaal.

De vragen worden ingevuld door (een steekproef onder) de ouders van de school.

De vragen kunnen jaarlijks ingevuld worden.

De afnameperiode is vanaf 1 november tot en met 30 april.

Voor een representatief beeld van alle ouders is het van belang dat de groep die de enquête heeft ingevuld qua samenstelling vergelijkbaar is 

met de gehele groep voor een aantal achtergrondkenmerken zoals onderwijstype en sector. Om een goed beeld te geven van de hele school is 

een representatieve steekproef nodig. Deze steekproef moet groot genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. We maken daarbij een 

onderscheid tussen een minimaal aantal respondenten (de uitkomst is voor 90 procent betrouwbaar) dat nodig is voor betrouwbaar onderzoek 

en een gewenst aantal respondenten (de uitkomst is voor 95 procent betrouwbaar).

Formule minimale respons: 

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²) 

N: de grootte van de populatie 

z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,64. 

p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50% 

F: de gewenste nauwkeurigheid = 7%

Formule gewenste respons: 

Nettorespons = (N x z² x p(1-p)) / (z² x p(1-p) + (N-1) x F²) 

N: de grootte van de populatie 

z: de standaardafwijking die bij het gekozen betrouwbaarheidsniveau hoort = 1,96 

p: de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft = 50% 

F: de gewenste nauwkeurigheid = 5%

Via de bijlage kan je eenvoudig zelf berekenen hoeveel responsen er benodigd zijn voor een minimale respons en gewenste respons. De 

bijlage is zowel voor tevredenheid leerlingen als tevredenheid ouders te gebruiken.

toelichting:

basisinformatie:

extra informatie:

databron:

validiteit en 

betrouwbaarheid:
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Uitstroom leerlingen (PrO) 

 
 
 
 
 
 

  

Naam en definitie

naam: Uitstroom leerlingen (PrO)

definitie:

De indicator Uitstroom leerlingen (PrO)   toont het percentage gerealiseerde uitstroom leerlingen bij einduitstroom uit het praktijkonderwijs, 

gedefinieerd als het percentage leerlingen dat uitstoomt naar werk (met arbeidsovereenkomst), werk en leren, leren, voortgezet onderwijs en 

anders op het totaal aantal uitgestroomde leerlingen in het betreffende schooljaar (zijnde einduitstroom). Gerekend wordt met de totale 

einduitstroom van een school in het betreffende schooljaar.

De berekeningen (percentages en vergelijkingsgroep) worden gedaan door Vensters VO.

Het percentage uitgestroomde leerlingen bij einduitstroom uit het praktijkonderwijs naar werk, werk en leren, leren, voortgezet onderwijs en 

anders = het aantal uitgestroomde leerlingen naar een van de categorieën: werk, werk en leren, leren, voortgezet onderwijs en anders gedeeld 

door het totaal aantal uitgestroomde leerlingen van één schooljaar (zijnde einduitstroom) vermenigvuldigd met 100. 

Het aantal uitgestroomde leerlingen = het totaal aantal leerlingen einduitstroom dat door een school is ingevoerd in de landelijke 

uitstroommonitor. 

Uitstroomadvies = de vervolgbestemming die de school adviseert voordat de leerling de school verlaat. 

Percentage opgevolgd advies = het percentage uitstroom conform uitstroomadvies, dus de overeenstemming tussen dit advies en de 

vervolgbestemming.

Scope

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep van deze indicator bestaat uit alle scholen met praktijkonderwijs.

scope: praktijkonderwijs

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond: 

Percentage gerealiseerde plaatsing. Uitgesplitst naar werk, werk en leren, leren, voortgezet onderwijs en anders. 

Drie jaar trendoverzicht van de plaatsing van de leerlingen.

Aantal en percentage gerealiseerde plaatsing. Uitgesplitst naar uitstroombestemming.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Percentage opgevolgd uitstroomadvies van de school, uitgesplitst naar advies.

Op de vergelijkingspagina van Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Percentage gerealiseerde plaatsing. Uitgesplitst naar werk, werk en leren, leren, voortgezet onderwijs en anders.

Bron

Centrale indicator

De gegevens zijn afkomstig uit de landelijke uitstroommonitor van Sectorraad Praktijkonderwijs. Scholen voeren jaarlijks gegevens (aan de hand 

van de categorieën: achtergrondkenmerken, de leerling tijdens het praktijkonderwijs, bestemming leerlingen, begeleiding na uitstroom) in van 

die leerlingen die de school voor praktijkonderwijs tijdens een bewust schooljaar verlaten.

databestand: Uitstroommonitor praktijkonderwijs

leverancier: Sectorraad Praktijkonderwijs

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Bij de beoordeling van de leerresultaten van de leerlingen in het praktijkonderwijs gebruikt de Inspectie (van het overige voortgezet onderwijs) 

afwijkende indicatoren. De scholen voor praktijkonderwijs zijn verplicht aan te geven dat de leerlingen het opleidingsniveau bereiken wat mag 

worden verwacht, dat leerlingen zich ontwikkelen volgens een individuele leerroute én dat de leerlingen naar verwachting functioneren in het 

werkveld of vervolgonderwijs. De gegevens worden (sinds 2010) jaarlijks aangeleverd op basis van de landelijke uitstroommonitor.

basisinformatie:

extra informatie:

vergelijkingspagina:

databron:

berekeningswijze:
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Naam en definitie

naam: Voedingsgebied

Het voedingsgebied is het gebied waar leerlingen vandaan komen, de woonplaats van de leerlingen. Het voedingsgebied van een instelling of school geeft de leerlingen naar 

postcodegebied weer. 

Het marktaandeel van een school wordt bepaald op grond van het aantal leerlingen dat een school betrekt uit een bepaalde gemeente, in verhouding tot het totaal aantal vo-leerlingen 

uit die gemeente.

De berekeningen worden gedaan door Vensters VO. Het 1CijferVO-bestand vormt de input voor berekening van de indicator. 

Voedingsgebied = de gesommeerde leerlingaantallen uit de verschillende postcodegebieden, te delen door het totaal aantal leerlingen (van het betreffende leerjaar) in de betreffende 

instelling (BRIN) of school. De relatieve aandelen (= leerlingen uit een bepaald postcodegebied) worden als percentage weergegeven. 

Marktaandeel = De gesommeerde leerlingaantallen die een school betrekt uit een bepaald postcodegebied, in verhouding tot het totaal aantal vo-leerlingen (van het betreffende 

leerjaar) uit die gemeente. De relatieve aandelen (= leerlingen uit een bepaalde gemeente) worden als percentage weergegeven.

Scope

Uitzonderingen zijn:

Leerlingen die het volwassenenonderwijs (vavo) volgen worden buiten beschouwing gelaten.

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Hoeveel procent van alle leerlingen uit een bepaalde gemeente komen.

Hoeveel procent van alle leerlingen uit een bepaald postcode gebied komen (met landkaart).

De trendgegevens van de gemeente(n) en postcodegebieden waar de leerlingen van de school vandaan komen.

Hoeveel procent van alle leerlingen uit een bepaald postgebied naar de school gaan (met landkaart).

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Hoeveel procent van alle leerlingen in de getoonde gebieden naar de school ging de afgelopen jaren

Meer informatie over de indicator Voedingsgebied  is te vinden in het Managementrapport Marktaandeel,  op bestuursniveau.

Dit rapport geeft inzicht in het marktaandeel van het bestuur. Het marktaandeel is weergegeven per onderwijssoort. Het percentage toont welk deel van de leerlingen binnen een 

gemeente onderwijs volgt bij een van de scholen van het desbetreffende bestuur. De nieuwe gegevens zijn rond december beschikbaar.

Bron

Centrale indicator.

De gegevens over instellingen zijn afkomstig van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en de Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in 

een 1CijferVO bestand verwerkt. DUO verzamelt en beheert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

databestand: 1CijferVO

leverancier: DUO

De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.

Het [[1CijferVO bestand|1CijferVO-bestand]] wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd 

en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.

validiteit en 

betrouwbaarheid:

extra informatie:

ManagementVenster:

databron:

berekeningswijze:

uitzondering:

basisinformatie:

definitie: De indicator voedingsgebied  toont het marktaandeel en voedingsgebied (herkomstgebieden van leerlingen) van een school. 

toelichting:
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Waardering inspectie en andere evaluaties) 

Naam en definitie

naam: Waardering inspectie en andere evaluaties

toelichting: De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op scholen.

Scope

scope: vo

Inhoud

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond: 

De link naar het meest recente rapport van de inspectie.

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Andere evaluaties (maximaal 5) die de school uitvoert, naast het rapport van de inspectie.

Bron

De rapporten van de inspectie worden geleverd door de inspectie en de link naar de website wordt automatische gegenereerd. De overige evaluaties voor deze indicator worden 

aangeleverd door de school.

Dit is een gecombineerde centrale en decentrale indicator.

validiteit en 

betrouwbaarheid:

De inspectie is verantwoordelijk voor de validiteit en betrouwbaarheid van het rapport van de inspectie. De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de overige 

gegevens van deze indicator.

extra informatie:

databron:

definitie:

De indicator Waardering inspectie en andere evaluaties  toont het meest recente inspectierapport voor de school. Sommige scholen plaatsen hier ook evaluaties die ze zelf hebben 

laten doen. 

basisinformatie:


