
 

PO-Raad 

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

 

Hoe en wat?  
Toegang tot het ManagementVenster 
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Toegang tot het ManagementVenster 
 
Het ManagementVenster is één van de modules van Vensters, die u ziet wanneer u inlogt in 
Vensters. Dit ManagementVenster is een module speciaal voor intern gebruik door 
schoolleiders en bestuurders.  
 
Schoolniveau 
In de module vindt u rapportages op schoolniveau over onder andere de 
eindtoetsresultaten, de leerlingenstromen (tussentijdse in- en uitstroom en doorstroom 
naar het voortgezet onderwijs) en de resultaten op de Monitor Sociale Veiligheid. Die 
laatste kunnen scholen er ook doorleveren naar de inspectie.  
 
Bestuursniveau 
Op bestuursniveau staan er bijvoorbeeld rapportages over financiën. En van alle scholen 
onder het bestuur de eindtoetsresultaten en de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. 
 
Ziet u geen rapportages in de module ManagementVenster, dan heeft u nog geen rechten 
voor deze module. 
 
Hoe krijgt u rechten voor het ManagementVenster? 
Heeft u een gebruikersaccount voor Vensters en wilt u graag rechten voor het 
ManagementVenster? Vraag deze rechten dan aan bij uw gebruikersbeheerder op 
bestuursniveau. 
 
Hoe geeft u rechten voor het ManagementVenster? 
Bent u gebruikersbeheerder op bestuursniveau? Dan kunt u gebruikers van Vensters 
rechten geven voor het ManagementVenster. Klik rechtsboven op uw naam en klik op 
‘Beheer gebruikers’ om naar het gebruikersbeheer te gaan. 
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In het gebruikersbeheer ziet u een lijst van bestaande gebruikers. Selecteer de gebruiker 
voor wie u de rechten wilt aanpassen en klik vervolgens op ‘Gebruikersrechten wijzigen’.    
 

  
 
Nu kunt u de gebruiker met een vinkje in het juiste hokje(s) rechten toekennen voor het 
ManagementVenster.  
 
Let op dat u de gebruiker de juiste rechten geeft. In het ManagementVenster is er 
onderscheid tussen rapportages op bestuursniveau en op schoolniveau. Gebruikers met 
rechten op schoolniveau kunnen alleen de rapportages zien van hun school of scholen. 
Gebruikers met rechten op bestuursniveau kunnen de bestuursrapportages inzien met 
detailinformatie over alle scholen onder het bestuur.  
 

 
 
Heeft u de betreffende gebruiker rechten voor het ManagementVenster toegekend op het 
juiste niveau? Klik dan op                         . De gebruiker vindt nu na inloggen de rapportages op 
het gewenste niveau. 

 


