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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 deze VO2020-tour liggen aan de basis van het Sectorakkoord VO. 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. 

Deze scan maakt per ambitie aan de hand van vragen inzichtelijk waar uw school staat op dit 

moment. 

 

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). 
 

 

Vullen voor uw actuele meting 

 
Uitgebreide informatie voor het vullen van de scan vind u in de handreiking ‘Vullen voor uw 

nulmeting’. In deze handreiking geven wij informatie over het vullen van de scan voor uw actuele 

meting. U heeft dan al een nulmeting. 

 

Ambitieoverzicht 

U kunt op alle ambities en onderdelen een nulmeting hebben of op een deel daar van. Als u op een 

onderdeel nog geen nulmeting heeft en de gegevens voor het eerst invult krijgt u op dat onderdeel 

nog een nulmeting.  

Als u inlogt op mijn.vensters.nl en op de tegel VO2020 klikt komt u in het ambitieoverzicht. Hier ziet 

u per ambitie in de balk onder Gevuldheid hoe ver u bent met vullen. 

Is de balk achter een ambitie oranje? Dan heeft u nog niet alle vragen gevuld. 

Is de balk groen? Dan heeft u overal iets ingevuld en zijn uw antwoorden opgeslagen. 

Als u met uw muis over de gevuldheidsbalk gaat, ziet u welke gebruiker voor het laatst een wijziging 

heeft opgeslagen. U ziet in de laatste kolom wanneer dit is geweest. 

De antwoorden die u invult blijven altijd ingevuld staan. Voor uw actuele meting kunt u de 

antwoorden wijzigen. Op die manier hoeft u niet elk jaar alle vragen opnieuw in te vullen maar 

wijzigt u slechts de vragen waar dat nodig is voor uw school. 

mailto:support@kennisnet.nl


 
 

Een antwoord wijzigen in een ambitie 

Als u een ambitie opent wordt per onderdeel aangegeven of u nog iets moet invullen. Is er nog iets 

onbeantwoord? Dan is het kader rondom de vragen oranje. 

Heeft u de vragen compleet ingevuld en opgeslagen? Dan is het kader groen. 

 

 

De blauwe blokken (i-teksten) die u aan de start van de onderdelen vindt, bieden meer informatie 

over de vraag. 

 

Als u in een onderdeel uw antwoord wilt wijzigen voor de actuele meting dan klikt u op:  

 

Als u een vraag heeft gewijzigd, klikt u op:   

 

 U ziet rechtsboven een groene melding verschijnen als de vraag succesvol is opgeslagen.  

Als u een vraag niet volledig heeft ingevuld, dan verschijnt er een rode melding rechtsboven met de 

antwoorden die ontbreken. 

 

Als u vragen hebt, kunt u rechts bovenin de pagina klikken op de knop:  

U komt dan terecht bij de Frequently Asked Questions. U vindt hier de vragen die het meest gesteld 

worden met bijbehorende antwoorden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Wijzigingen schoolambities VO2020-scan per februari 2016 

 
Heeft u in 2015 alle vragen ingevuld? De antwoorden die u geeft blijven ingevuld staan en kunt u 

altijd wijzigen. Voor uw actuele meting hoeft u dus niet alles opnieuw in te vullen maar slechts te 

wijzigen wat op dat moment van toepassing is. Echter, eind 2015 is de vragenlijst van de VO2020-

scan met scholen geëvalueerd. Op basis hiervan is een aantal vragen aangepast. Op een aantal 

vragen mist daardoor vanaf februari 2016 een antwoord. Op die vragen krijgt u een nieuwe 

nulmeting in 2016. Loop alle vragen dus goed door voor uw actuele meting in 2016. 

 

Was uw ambitieoverzicht volledig groen in 2015? Dan ziet uw ambitieoverzicht in 2016 er uit zoals 

onderstaande afbeelding. Zorg dat uw ambitieoverzicht weer groen wordt. Als u een ambitie opent 

ziet u aan de oranje kaders in welk onderdeel er iets gewijzigd is. Klik op ‘wijzigen’ en beantwoord de 

vragen uit dat onderdeel volledig. 

 

 

Na het invullen van de gewijzigde vragen krijgt u op die vragen een nieuwe nulmeting in 2016. In 

2016 vindt er op de volgende momenten een nulmeting plaats: 

 1 april 2016 

 1 juli 2016 

 1 oktober 2016 

 1 januari 2017 

 

In de schoolrapportage vindt u bij de betreffende vragen een melding. De oude vragen vindt u met 

nulmeting in bijlage A van de schoolrapportage en in bijlage B van de bestuursrapportage met 

schoolambities. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wijzigingen 
Hieronder ziet u per ambitie een overzicht van de wijzigingen. 

 

 

Ambitie 1: Leerling Centraal 

 

Onderdeel 1: Initiatieven onderwijs op maat 

Bij de vraag ‘Welke initiatieven onderneemt uw school om onderwijs op maat aan te bieden aan de 

leerlingen?’  

 Aanbieden van versneld vmbo, havo, vwo 

Aanbieden van een verlengd vmbo, havo, vwo 

Is gewijzigd in: 

Aanbieden van een versneld programma 

Aanbieden van een verlengd programma 

 

Onderdeel 2: Ruimte wet- en regelgeving 

Bij de vraag ‘Bij welke van de volgende initiatieven ervaart u een gebrek aan ruimte in wet- en 

regelgeving?’ 

Aanbieden van versneld vmbo, havo, vwo 

Aanbieden van een verlengd vmbo, havo, vwo 

Is gewijzigd in: 

Aanbieden van een versneld programma 

Aanbieden van een verlengd programma 

 

Ook heeft u hier nu de mogelijkheid bij elk antwoorden dat u aanvinkt, een toelichting te schrijven. 

 

 

Ambitie 2: Eigentijdse voorzieningen 

 

Onderdeel 1: Digitaal lesmateriaal 

Zet u op dit moment digitaal lesmateriaal in binnen het onderwijsproces of heeft u daar concrete 

plannen voor? 

Indien u ja antwoord is er een aantal dingen gewijzigd. 

De eerste vraag ‘Voor hoeveel leerlingen’ vervalt. 

Bij de vraag ‘In welke fase bevindt de implementatie zich?’ vult u nu een percentage in wanneer u het 

antwoord ‘Structureel ingevoerd’ heeft geselecteerd. 

 

 

 



 
 

Ambitie 3: Meer aandacht voor brede vorming 

 

Onderdeel 1: Loopbaanoriëntatie en begeleiding 

Voor de vraag ‘Welk van de volgende beschrijvingen typeert de Loopbaanoriëntatie en begeleiding 

(LOB) op uw school?’ is er een antwoordcategorie toegevoegd. Namelijk: 

‘Ouders worden door de school actief betrokken bij de LOB van hun kind’ 

 

Onderdeel 2: Plusdocumenten 

Geen wijzigingen. 

 

 Ambitie 4: Verbinding onderwijs met de omgeving  

 

Onderdeel 1: Dialoog met stakeholders 

Geen wijzigingen. 

 

Onderdeel 2: Kwaliteitsdoelen onderwijs 

De projecten onder de vraag ‘Van welke externe projecten maakt u gebruik?’ zijn aangepast. ‘School 

aan zet’ is verwijdert. De volgende projecten zijn toegevoegd: 

 Zomerscholen 

 Werken met doorstroominformatie  

 Diplomering 

 Ambitieus leerklimaat 

 Strategisch HRM 

 Opleidingsscholen 

 Leerling 2020 

 

 

Ambitie 5: Professionele scholen als lerende organisatie 

 

Onderdeel 1: Personeelsbeleid 

Voor de vraag ‘In welke mate zijn de volgende beschrijvingen van personeelsbeleid van toepassing op 

uw school?’ is de formulering van elke antwoordcategorie aangepast. U vult deze vraag opnieuw in. 



 
 

 
 

 

Onderdeel 2: Professionalisering docenten 

Voor de eerste vraag ‘Aan wie van de docenten binnen uw school biedt u mogelijkheden aan om van 

elkaar te leren op basis van reflectie en onderzoek binnen de school?’ is aangepast in: ‘Welke 

mogelijkheden biedt u aan docenten om van elkaar te leren?’ 

 

De antwoordopties alle leraren – een deel van de leraren – alleen beginnende leraren – geen leraren 

zijn aangepast in: Geen leraren - Minder dan 50% van de leraren - Meer dan 50% van de leraren - Alle 

leraren 

 

De vraag ‘Worden in het professionaliseringsplan voor docenten één of meerdere van bovenstaande 

elementen vastgelegd?’ is komen te vervallen. 

 

 

Onderdeel 3: Professionalisering schoolleiders 

 

Voor de eerste vraag ‘Wie van de schoolleiders wordt gestimuleerd om deel te nemen aan de 

volgende activiteiten?’ is aangepast in: ‘Welke mogelijkheden biedt u aan schoolleiders om van elkaar 

te leren?’ 

 

De antwoordopties alle leraren – een deel van de leraren – alleen beginnende leraren – geen leraren 

zijn aangepast in: Geen schoolleiders - Minder dan 50% van de schoolleiders - Meer dan 50% van de 

schoolleiders - Alle schoolleiders 

 

De vraag ‘Worden in het professionaliseringsplan voor schoolleiders één of meerdere van 

bovenstaande elementen vastgelegd?’ is komen te vervallen. 

 

 


