
Begin met vullen
Ga naar de module 'Mijn Scholen op de kaart'. Hier ziet u een overzicht van de onderdelen waar u gegevens over 
uw school kunt invullen. We noemen deze onderdelen ‘indicatoren’. In het overzicht ziet u in één oogopslag hoeveel 
informatie per indicator ingevuld is. Het balkje rechts van de indicatornaam geeft dit aan. 
Tip: begin met de vergelijkingsindicatoren. Dit zijn de indicatoren waarop ouders uw school met andere scholen kun-
nen vergelijken. U herkent de vergelijkingsindicatoren aan ‘1)’ achter de naam van de indicator.

Hoe vult u een indicator? 
U wilt bijvoorbeeld het schoolprofiel invullen. Klik dan op ‘Profiel van de school’. Per blok geeft u antwoord op de vragen 
over uw school, zoals over de kernwoorden. Vergeet niet om na het invullen op ‘opslaan’ te klikken.

Stap 2

Opslaan en controleren
De informatie is toegevoegd. Wees 
niet bang om op ‘opslaan’ te klikken 
omdat de tekst misschien niet per-
fect is. Na het vullen en opslaan 
is de informatie namelijk nog niet 
zichtbaar voor bezoekers van 
Scholen op de kaart. 
Rechtsboven via de knop ‘bekijk’ 
gaat u naar de ‘preview van deze 
indicator’ om te zien hoe de infor-
matie getoond wordt. 

Heeft u vragen of komt

u er niet uit? Neem 

dan contact op met

support@kennisnet.nl

Zij helpen u verder.

Log in op Vensters
Ga naar vensters.nl, klik op inloggen en log in op uw account. Heeft u 
nog geen account, vraag deze dan aan bij een gebruikersbeheerder via 
https://secure.vensters.nl/geenaccount. Om een gebruikersbeheerder 
aan te stellen, is een verzoek nodig van een tekenbevoegd persoon 
van het schoolbestuur. Heeft u hierover vragen, dan kunt u terecht bij 
Kennisnet Support via support@kennisnet.nl.

Stap 1

Start in 
met Scholen op de kaart
Een goed gevulde schoolpagina op Scholen op de kaart is een visitekaartje voor uw school. Ouders 
gebruiken de informatie bij de schooloriëntatie, maar ook de inspectie kijkt regelmatig op de website. 
Het vullen van een schoolpagina doet u via Vensters. Dit programma biedt de mogelijkheid om uw 
school te presenteren en de cijfers en resultaten te voorzien van uw verhaal. Daarnaast geeft het pro-
gramma veel inzicht in hoe uw school het doet, ook in vergelijking met andere scholen.

Goed op de kaart staan kost tijd, maar het levert ook veel op. ‘Gewoon beginnen met invullen’ is daarom

de beste strategie. U weet immers veel van de school. Na de eerste keer vullen is het een kwestie van 

bijhouden. Veel gegevens worden bovendien bij ons aangeleverd door DUO. Dat spaart u veel tijd, want u 

hoeft deze gegevens alleen nog maar te publiceren op Scholen op de kaart. Klaar om te starten?
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Publiceer op Scholen op de kaart
Heeft u de informatie ingevuld, opgeslagen en gecon-
troleerd? Dan bent u nu klaar om die te publiceren op 
Scholen op de kaart. Dat kan eenvoudig door in de 
indicator op ‘Publiceer’ te klikken.

Aan de balkjes in het overzicht met indicatoren ziet u 
welke informatie zichtbaar is voor bezoekers en wel-
ke niet. Is de balk paars? Dan is de informatie nog niet 
gepubliceerd en dus niet zichtbaar voor bezoekers 
van Scholen op de kaart. Is de balk groen? Dan is de 
informatie wel gepubliceerd en voor iedereen zicht-
baar. Is de kleur oranje? Dan staat er nieuwe of aan-
gevulde informatie klaar, maar heeft u deze nog niet 
gepubliceerd.

Stap 3

Benut het inzicht en gemak van Vensters
Met Mijn Scholen op de kaart staat alle informatie over uw school 
op één plek. U bent transparant en helpt ouders een weloverwogen 
keuze te maken. Maar Vensters biedt u zoveel meer: 

Heeft u de indicatoren goed gevuld? Dan maakt u met Vensters 
eenvoudig een mooie schoolgids, die voldoet aan de 
voorwaarden van de inspectie. Dat scheelt nog eens tijd! Kijk ook 
eens naar het document 'Vensters schoolgids: de snelste route'.

Er is een Vensters vragenlijst voor leerlingtevredenheid en sociale 
veiligheid. Maakt u gebruik van deze vragenlijst? Dan stuurt u de 
Monitor Sociale Veiligheid met één klik door naar de inspectie. 

In module ManagementVenster staan rapporten die u inzicht geven 
in de prestaties van uw school of schoolbestuur. Zo vindt u er gege-
vens over eindtoetsresultaten, instroom, doorstroom, tevredenheid 
en financiën. Ook ziet u uw resultaten afgezet tegen de resultaten 
van een vergelijkbare groep scholen (landelijke benchmark).

Stap 4

Op de kaart!
Trots op uw school? Plaats een banner op uw school-
website en laat ouders zien dat uw school op de kaart 
staat! Download hier de banner.

Jaarplanning
Met deze handige jaarplanning weet u 
precies wanneer een actie van u wordt 
verwacht, of wanneer nieuwe gegevens 
beschikbaar komen. Of blijf op de hoogte 
via de nieuwsbrief van Vensters PO.

https://static1.squarespace.com/static/57a9d4ba725e256e5549a4f4/t/5ab3804d6d2a73f09ef57738/1521713229960/PO-Raad_RouteSchoolgids_DEF.pdf
https://www.vensters.nl/vensters-updates-overzicht/2017/10/4/websitebanner
https://www.vensters.nl/aanmelden-nieuwsbrief-po/
https://static1.squarespace.com/static/57a9d4ba725e256e5549a4f4/t/5ceba65b9140b745b6fa125f/1558947420697/Vensters+tijdlijn+PO+2019-2020+DEF.pdf

