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Inleiding 
 
Begin 2014 organiseerde de VO-raad de VO2020-tour om van schoolleiders, bestuurders en 
docenten te horen wat nodig is om het onderwijs toekomstbestendig te maken. De opbrengsten van 
de tour liggen aan de basis van het Sectorakkoord VO 2014 - 2017. De afspraken die daarin zijn 
gemaakt, gericht op het verkrijgen van (meer) ruimte voor scholen bij het maken van eigen keuzes, 
dienen om de ambities van scholen versneld te realiseren. Op nadrukkelijke wens van de scholen is in 
het Sectorakkoord VO tevens afgesproken dat de sector zelf de regie heeft in het toekomstbestendig 
maken van het onderwijs. Iedere school heeft een eigen visie op onderwijs en legt daarom ook eigen 
accenten als het gaat om de vijf ambities die uit de VO2020-tour kwamen. 
 

De VO2020-scan is een instrument om te kijken naar de ambities van de scholen binnen uw bestuur. 

De vragen van de scan zijn te vinden op mijn.vensters.nl. De antwoorden van de scholen vindt u 

terug in de rapportage met schoolambities. In deze handleiding vindt u meer informatie over hoe u 

de bestuursrapportage kunt lezen en gebruiken. Elke Venstergebruiker met rechten op 

bestuursniveau kan de rapportage opvragen. De gemiddelde antwoorden van de scholen binnen uw 

bestuur zijn terug te vinden in de nulmeting en in de actuele stand, afgezet tegen het landelijk 

gemiddelde.  

 

Algemene informatie  
 
De bestuursrapportage met schoolambities staat voor u klaar op mijn.vensters.nl. U kunt inloggen 
met uw Vensters inloggegevens. Heeft u nog geen inloggegevens? Neem dan contact op met onze 
servicedesk via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33. 
 
Klik in mijn.vensters.nl op het volgende pictogram: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onder de knop Rapportages vindt u de verschillende rapportages van de VO2020-scan.  

mailto:support@kennisnet.nl
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Responspercentage 

In de rapportage vindt u allereerst het responspercentage per ambitie van alle scholen binnen uw 
bestuur. Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de scholen binnen uw bestuur de ambitie 
volledig hebben gevuld. 

 

De eerste balk toont het responspercentage op het moment van de eerste nulmeting, juni 2015.  

De tweede balk toont het meest actuele responspercentage. Dit percentage wordt berekend op basis 
van de scholen die de ambitie hebben gevuld en opgeslagen op het moment dat u de rapportage 
opvraagt. U kunt op elk gewenst moment een nieuwe rapportage downloaden met de meest actuele 
responspercentages.  
 

Soorten antwoorden 

In de rapportage vindt u alle vragen die scholen binnen uw bestuur hebben ingevuld in de VO2020-
scan. De vragen en antwoorden die de scholen hebben gegeven, zijn weergegeven in een kleuren 
staafdiagram of in een tabel. In beide gevallen worden er vier soorten antwoorden getoond. Die 
worden hieronder uitgelegd. 
 

Kleuren staafdiagram 
 
De kleuren staafdiagram in deze rapportage geeft aan hoeveel procent van de scholen binnen uw 
bestuur voor een bepaald antwoord heeft gekozen.  
 
De vijf verschillende kleuren staan voor de verschillende antwoorden en worden ook onderaan de 
pagina beschreven.  

 
In de kleuren staafdiagram vindt u twee kolommen met uw antwoorden afgezet tegen het landelijk 
gemiddelde. 
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1. De peiling van uw bestuur:  
 

 
De gekleurde balken in deze kolom tonen de nulmeting van juni 2015 voor de scholen onder uw 
bestuur. Het percentage laat zien hoeveel procent van de scholen binnen uw bestuur voor een 
antwoord heeft gekozen. Op deze manier kunt u de overeenkomsten en verschillen onder scholen 
binnen uw bestuur bekijken. Zo ziet u hoe ver de scholen binnen uw bestuur zijn met het 
verwezenlijken van de ambities en kunt u kiezen waarop uw bestuur zich verder wil ontwikkelen. 
 
 
2. Het landelijke gemiddelde ten tijde van de nulmeting: 

 
De grijze balken naast de gekleurde balken in deze kolom tonen het landelijk gemiddelde op het 
moment van de nulmeting.  
 
 
3. De meest actuele meting van uw scholen: 
 

 
 
De gekleurde balken in deze kolom tonen de actuele antwoorden van uw scholen. Boven de kolom 
staat de datum waarop de rapportage is opgevraagd. Het percentage laat zien hoeveel procent van 
de scholen binnen uw bestuur op dat moment voor een bepaald antwoord heeft gekozen. U kunt op 
ieder willekeurig moment een nieuwe rapportage downloaden met de meest actuele antwoorden 
van de scholen binnen uw bestuur. Zo heeft u altijd de meest actuele stand van zaken en kunt u zelf 
bepalen welk meetmoment u wilt vergelijken met de nulmeting. 
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4. Het actuele landelijke gemiddelde: 

 
In de laatste kolom staat het actuele landelijk gemiddelde in het grijs. Bovenaan de kolom staat de 
datum waarop de rapportage is opgevraagd. De actuele antwoorden van alle scholen binnen uw 
bestuur worden meegenomen in de berekening van het landelijke gemiddelde samen met de actuele 
antwoorden van alle andere scholen die op dat moment de ambitie hebben gevuld en opgeslagen. 
Deze actuele benchmark is dus afhankelijk van het moment dat u de rapportage opvraagt.  
 

 
Percentagetabel 
 
Alle vragen uit de VO2020-scan die scholen hebben ingevuld, staan in deze rapportage. Achter de 
vragen vindt u in vier kolommen de verschillende antwoorden. Hoewel de tabel er anders uitziet dan 
de kleuren staafdiagram, toont de tabel vergelijkbare gegevens.  
 
1. De peiling van uw bestuur: 

 
 
De eerste klom toont de nulmeting voor de scholen onder uw bestuur eind juni 2015. Het percentage 
laat zien hoeveel procent van de scholen binnen uw bestuur voor een antwoord heeft gekozen.   
 
 
2. Het landelijk gemiddelde bij uw peiling:  

 
 
 
In de grijze kolom ziet u het landelijk gemiddelde op het moment van de nulmeting.  
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3. De meest actuele meting van uw scholen: 

 
 
Wanneer u de rapportage opvraagt, worden de meest recente antwoorden van de scholen 
meegenomen in de rapportage. U ziet deze als derde kolom. 
 
 
4. Het meest actuele landelijke gemiddelde: 

 
 
Wanneer u de rapportage opvraagt, wordt het actuele landelijke gemiddelde berekend over die 
scholen die de ambitie gevuld hebben. Dit landelijke gemiddelde is dus afhankelijk van het moment 
dat u het rapport opvraagt. 

 
 
Overige initiatieven 
Onder elke ambitie vindt u een lijst met alle overige initiatieven die scholen binnen uw bestuur 
noemen als hun antwoord niet bij de antwoordmogelijkheden staat.   

 
 
Toelichtingen 
Bij elke ambitie bestaat de mogelijkheid voor scholen om nog een extra toelichting te schrijven. Deze 
toelichtingen kunt u als bijlage A aan het einde van de rapportage vinden. 


