
 

PO-Raad 

Met vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk bij Kennisnet  
via support@kennisnet.nl of 0800 3212 233. 

 

Hoe en wat? 
Gegevensjaren en gegevensbronnen 
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Een veelgestelde vraag over Vensters gaat over de actualiteit van de informatie. Waarom 
staan bijvoorbeeld de nieuwe aantallen leerlingen niet in oktober al in Vensters? De 
eindtoetsresultaten zijn tenslotte toch in mei al bekend? Waarom wordt dit niet meteen 
ververst? Hieronder leest u hoe de betrouwbaarheid van gegevens wordt gewaarborgd en 
waardoor actualisering soms op zich laat wachten. 
 
Waar komt de informatie vandaan? 
Wanneer u inlogt in Vensters ziet u dat een aantal indicatoren in Mijn Scholen op de kaart al 
zijn gevuld met gegevens. Dit zijn indicatoren die worden gevuld met centraal beschikbare 
gegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om de informatie over leerlingaantallen, 
eindtoetsresultaten en personeel. Deze gegevens zijn meestal afkomstig van DUO.  
 
De juiste informatie verzamelen, waarom kost dit tijd?  

 
LAS - BRON 
Scholen krijgen eerst de tijd om de gegevens in te voeren in hun 
leerlingadministratiesysteem (LAS). Daarna wisselen zij deze 
gegevens vanuit hun LAS uit met BRON (DUO). Scholen krijgen 
hiervoor een bepaalde periode, zodat zoveel mogelijk scholen de 
gegevens aanleveren. 
 
 
BRON - 1cijferbestand 
DUO controleert vervolgens alle gegevens op betrouwbaarheid en 
maakt een 1cijferbestand. In dit bestand is allerlei informatie aan 
elkaar gekoppeld, zoals bijvoorbeeld de informatie uit het LAS van de 
scholen en de Gemeentelijke Basisadministratie. Daarna wordt het 
bestand vastgesteld. Na het vaststellen kan het bestand niet meer 
gewijzigd worden. Pas wanneer deze procedure volledig doorlopen is, 
mag de informatie gebruikt worden door derden.  
 
 
1cijferbestand - Vensters 
DUO wisselt het 1cijferbestand vervolgens uit met Vensters. Vensters 
vult met het bestand de centrale indicatoren in Mijn Scholen op de 
kaart en de rapportages in het ManagementVenster. 
 
 
Vensters – Scholen op de kaart 
Gebruikers van Vensters krijgen de tijd om de nieuwe informatie in de 
indicatoren te controleren en te publiceren op Scholen op de kaart. 
Die tijd krijgen ze ook zodat ze een toelichting kunnen schrijven bij 
deze nieuwe informatie. Na een vastgestelde periode wordt de 
actuele informatie automatisch voor alle scholen gepubliceerd.  
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