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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 binnen uw school. De vragen van 

de scan zijn te vinden op mijn.vensters.nl. Uw antwoorden vindt u terug in de schoolrapportage. 

In deze handleiding vindt u meer informatie over hoe u de rapportage kunt lezen en gebruiken. 

Elke Venstergebruiker met de rechten Lezen+schrijven kan de rapportage opvragen. De 

antwoorden van uw school zijn terug te vinden in de nulmeting en in de actuele stand, afgezet 

tegen het landelijk gemiddelde van scholen met dezelfde schoolsamenstelling. 

 

 
Algemene informatie 

 
De VO2020-scan staat voor u klaar op mijn.vensters.nl. U kunt inloggen met uw Vensters-account. 

 
Heeft u nog geen inloggegevens? Neem dan contact op met uw gebruikersbeheerder. Weet u niet wie 
de gebruikersbeheerder is voor uw school? Neem dan contact op met de servicedesk van Kennisnet 
via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33 (ma. t/m vrij. van 09.00u tot 17.00u). 

Klik in mijn.vensters.nl op het volgende pictogram: 
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Onder de knop Rapportages vindt u de rapportages van de ingevulde scan. 
 

Soorten antwoorden 

In de rapportage vindt u alle vragen die u heeft ingevuld in de VO2020-scan. De vragen en 

antwoorden die u heeft gegeven, zijn weergegeven in een kleurengrafiek of in een tabel. In 

beide gevallen worden er vier antwoorden getoond. Hieronder leest u meer daarover. 

 
Kleurengrafiek 
 
De kleurengrafiek in deze rapportage geeft aan welke antwoorden u heeft gekozen en hoe dit 

zich verhoudt tot de landelijke vergelijkingsgroep. 

 
De vijf verschillende kleuren staan voor de verschillende antwoorden en worden ook uitgelegd 

onderaan de pagina. 
 

 

In de kleurengrafiek vindt u vier kolommen. 
 

1. De nulmeting van uw school: 

 

In de eerste kolom ziet u de nulmeting van uw school. Achter elke vraag is zichtbaar welk 

antwoord uw school heeft gegeven in de daarbij passende kleur. Bovenaan de kolom staat de 

datum waarop u de ambitie voor het eerst heeft gevuld en opgeslagen. Deze nulmeting blijft 

staan in de rapportage en wordt niet overschreden. Op deze manier kunt u een volgende 

meting altijd vergelijken met de nulmeting en zo een eigen ontwikkeling bijhouden. 
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2. De landelijke vergelijkingsgroep van uw nulmeting: 

Afhankelijk van het moment waarop de nulmeting is vastgesteld, wordt ook de landelijke 
vergelijkingsgroep vastgesteld uiterlijk eind maart, eind juni, eind september of eind december 
2015. De benchmark van de nulmeting blijft staan en wordt niet overschreven. Op deze manier 
kunt u uw nulmeting altijd blijven afzetten tegen de vergelijkingsgroep. Uw benchmark bestaat uit 
scholen met eenzelfde schoolsamenstelling. Het percentage laat zien hoeveel procent van de 
scholen uit de benchmark voor een bepaald antwoord hebben gekozen. 
 

 
3. De meest actuele meting van uw school: 

 

 

 

Als u na de nulmeting een nieuwe meting uitvoert ziet u in deze kolom de meest actuele 

antwoorden van uw school. Achter elke vraag is zichtbaar welk antwoord uw school heeft 

gegeven in de daarbij passende kleur. Boven de kolom staat de datum van wanneer u uw 

antwoorden voor het laatst heeft gewijzigd en opgeslagen. Als u uw antwoorden wijzigt en de 

rapportage opnieuw downloadt, vindt u hier weer uw meest actuele antwoorden. 
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4. De meest actuele vergelijkingsgroep: 
 

 

 
In de laatste kolom staan de meest actuele benchmarkgegevens van de landelijke 

vergelijkingsgroep. Uw meest actuele antwoorden worden meegenomen in de berekening van 

dit gemiddelde, samen met de actuele antwoorden van alle andere scholen met eenzelfde 

schoolsamenstelling. Dit betekent dat deze actuele benchmark afhankelijk is van het moment 

dat u de rapportage opvraagt. U ziet bovenaan de kolom de datum staan van wanneer u de 

rapportage heeft opgevraagd. Het percentage laat zien hoeveel procent van de scholen uit de 

benchmark voor een bepaald antwoord hebben gekozen. 

 

 

Tabel 
 

De tabel is op een soortgelijke manier te lezen als bovenstaande grafieken. Ook hier ziet u vier 

kolommen met antwoorden. 

 
1. De nulmeting van uw school: 

 

 

 

In de eerste kolom ziet u de nulmeting van uw school. Met een vinkje is aangegeven of de 

school voor een bepaald antwoord heeft gekozen. Bovenaan de kolom staat de datum waarop 

u de ambitie voor het eerst heeft gevuld en opgeslagen. Afhankelijk van de datum waarop de 

ambitie is gevuld en opgeslagen, worden de antwoorden van uw nulmeting vastgesteld eind 

maart, eind juni, eind september of eind december. Deze nulmeting blijft staan voor in de 

toekomst. Zo kunt u een volgende meting altijd blijven vergelijken met de nulmeting en op die 

manier de progressie van uw school bijhouden. 
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2. De landelijke vergelijkingsgroep van uw nulmeting: 
 

 

 
De landelijke vergelijkingsgroep verschijnt wanneer uw nulmeting is vastgesteld. De landelijke 

vergelijkingsgroep wordt na de nulmeting vastgesteld eind maart, eind juni, eind september of 

eind december 2015. De benchmark van de nulmeting blijft staan en wordt niet overschreven. 

Op deze manier kunt u een actuele benchmark altijd blijven vergelijken met de benchmark van 

uw nulmeting. Uw vergelijkingsgroep bestaat uit scholen met eenzelfde schoolsamenstelling. 

Het percentage laat zien hoeveel procent van de scholen uit de vergelijkingsgroep voor een 

bepaald antwoord hebben gekozen. 

 

3. De meest actuele meting van uw school: 
 

 

Als u na de nulmeting een nieuwe meting uitvoert ziet u in deze kolom de meest actuele 

antwoorden van uw school. Met een vinkje is aangegeven of uw school voor een bepaald 

antwoord heeft gekozen. Boven de kolom staat de datum van wanneer u uw antwoorden voor 

het laatst heeft gewijzigd en opgeslagen. U kunt op ieder willekeurig moment een nieuwe 

rapportage downloaden met uw meest actuele antwoorden. 
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4. De meest actuele vergelijkingsgroep: 
 

 

 

In de laatste kolom staan de meest actuele benchmarkgegevens van de landelijke 

vergelijkingsgroep. Uw meest actuele antwoorden worden meegenomen in de berekening van 

dit gemiddelde, samen met de actuele antwoorden van alle andere scholen met eenzelfde 

schoolsamenstelling. Dit betekent dat deze actuele benchmark afhankelijk is van het moment 

dat u de rapportage opvraagt. U ziet bovenaan de kolom de datum staan waarop u de 

schoolrapportage heeft opgevraagd. Het percentage laat zien hoeveel procent van de scholen 

uit de benchmark voor een bepaald antwoord hebben gekozen. 

 

 

Toelichtingen 

Onder elk onderdeel in de VO2020-scan is het mogelijk een (optionele) toelichting te schrijven. 

Uw geschreven toelichtingen komen in de rapportage te staan onder het desbetreffende 

onderdeel. 


