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V ia de schoolgids informeren scholen ouders 
van hun (toekomstige) leerlingen over hun 
school. Wat maakt onze school uniek? 
Welke praktische informatie over het functi-

oneren van de school is belangrijk? Scholen mogen de 
schoolgids tegenwoordig digitaal beschikbaar stellen, 
zolang voor ouders duidelijk is waar de schoolgids te 
lezen is. Dat kan bijvoorbeeld op scholenopdekaart.nl. 
Voor ouders zonder internetverbinding moet de school-
gids ook als papieren uitgave beschikbaar zijn.

Gebruiksvriendelijke tool
In 2017 is er samen met Kennisnet hard gewerkt aan 
de realisatie van Vensters schoolgids. Dat in samen-
spraak met een enthousiaste groep vertegenwoordi-
gers van besturen en scholen. Het doel was om de 
module zoveel mogelijk af te stemmen op de behoefte 
van schoolbesturen en hun scholen. Het resultaat is 
een gebruiksvriendelijke tool waarmee scholen eenvou-
dig een eigentijdse schoolgids samenstellen. 

Ook de Inspectie van het Onderwijs was betrokken bij 
de ontwikkeling van de Vensters schoolgids. Vensters 
helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te 
zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. 
De schoolgids is dan ook opgebouwd uit onderdelen 
die er volgens de wet in moeten staan. Vult een school 
de Vensters schoolgids volledig? Dan is er dekking 
op alle onderdelen die er volgens de wet in benoemd 
moeten worden. Zoals bij iedere schoolgids blijft de 
school zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de 
kwaliteit van de teksten. Maar het is een groot voordeel 
dat in één keer duidelijk is welke onderwerpen in de 
schoolgids horen te staan.

Heldere presentatie
Scholen publiceren de informatie uit Vensters op de 
website scholenopdekaart.nl. Hier wordt voor ouders 
en andere geïnteresseerden de schoolinformatie 
overzichtelijk gepresenteerd. Ook is het mogelijk om 
scholen te selecteren en met elkaar te vergelijken. 
Dit kan voor ouders een mooie eerste stap zijn in het 
maken van een schoolkeuze. Daarom is het voor scho-
len belangrijk om zich met een volledig en helder profiel 
te presenteren op de website. Ook stakeholders als de 
inspectie en de gemeente hechten belang aan actuele 
informatie van de scholen. En aan het verhaal achter 
de cijfers, want een toelichting zegt zoveel meer dan 
alleen de kale cijfers.

Het resultaat is een gebruiks-
vriendelijke tool waarmee scholen 
eenvoudig een eigentijdse  
schoolgids samenstellen.

Werkdrukverlaging
Het idee voor de nieuwe module komt rechtstreeks 
voort uit de wens van scholen. Anko van Hoepen, 
vicevoorzitter van de PO-Raad: “In meerdere bijeen-
komsten gaven besturen aan dat ze graag zien dat 
Vensters werkdrukverlaging biedt. Met die wens zijn we 
aan de slag gegaan en de Vensters schoolgids draagt 
hier een-op-een aan bij.” 
Met het meervoudig gebruik van ingevoerde informatie 
in Vensters, is het samenstellen van een schoolgids let-
terlijk één muisklik. De informatie die scholen invoeren 
in Vensters komt namelijk in grote lijnen overeen met 
wat ze in de schoolgids schrijven. Denk daarbij bijvoor-

Vensters schoolgids
Elke school is verplicht voor aanvang van een nieuw schooljaar een schoolgids 
uit te brengen. De inspectie controleert de aanwezigheid én de inhoud van de 
schoolgids. Begin februari heeft het Vensters-team van de PO-Raad de Vensters 
schoolgids gelanceerd. Een handige nieuwe module in het bestaande  
programma Vensters.
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beeld aan de algemene gegevens van de school, infor-
matie over de faciliteiten, ouderbijdrage, ontwikkeling 
van leerlingen enzovoort. Met de nieuwe module wordt 
de ingevulde informatie uit Vensters enerzijds getoond 
op scholenopdekaart.nl en anderzijds in de schoolgids. 
Dat levert meteen tijdwinst op.

Heldere verantwoording
Hoe uitgebreid of beknopt de inhoud ook is, de school-
gids maakt onderdeel uit van de openbare verantwoor-
ding van de school naar ouders. Over de doelen die 
worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden 
ondernomen en de resultaten die daarmee worden 
geboekt. De schoolgids biedt daarmee een mooi aan-
knopingspunt voor ouders om in gesprek te gaan met 
de school. En het geeft de school de gelegenheid om 
transparant te zijn over de kwaliteit van het onderwijs 
en gemaakte keuzes. Heldere verantwoording staat 
de komende jaren hoog op de strategische agenda 
van de PO-Raad. Met Vensters faciliteert de PO-Raad 
schoolbesturen om zichtbaar te maken hoe zij sturen 
op onderwijskwaliteit.

Doorontwikkeling
De komende maanden gaat het team door met de 
ontwikkeling van de schoolgids. De wensen en voor-
keuren verschillen per school en met meer gebruikers 
ontstaan weer nieuwe ideeën. Anko van Hoepen doet 
daarom een oproep: “De ervaringen van gebruikers zijn 
onmisbaar bij het verder ontwikkelen van de module. Ik 

roep daarom alle scholen op hun Vensters schoolgids 
in ieder geval eens te bekijken. Dat kan zonder extra 
werk, met de schoolgegevens die nu al in Vensters 
staan”.  

Vensters is een programma van de PO-Raad, de  
VO-raad en Kennisnet.

Vragen over de schoolgids ontvangen we graag via 
vensters@poraad.nl.

Reacties van gebruikers
Vroeg in de ontwikkelfase werd een aantal school-
leiders gevraagd om als pilotschool mee te denken 
over de schoolgids. Eén daarvan was Vivian Berden, 
directeur van OBS de Graswinkel in Weert. Haar 
enthousiasme over de gebruiksvriendelijkheid 
van de testversie bevestigde de juiste keuzes van 
het team. “Een schoolgids maken is ieder jaar heel 
veel werk. Samen met mijn managementteam 
heb ik eerst Vensters goed gevuld. Daarna is het 
samenstellen van de schoolgids eigenlijk heel erg 
eenvoudig. En het proces is gebruiksvriendelijk. Als 
ik kijk naar het resultaat dat er nu ligt, ben ik echt 
heel tevreden”, aldus Berden. 

Sinds de introductie is Harrie Raanhuis, directeur 
van Basisschool ’t iemnschelf in Borne, een van 
de eerste gebruikers van de module. Hij geeft bij 
navraag over de module aan: “Toen ik las over de 
Vensters schoolgids dacht ik, dat is gemakkelijk! 
Ook omdat de schoolgids qua onderdelen goed 
is volgens de inspectie. Dat ik er niets aan hoef te 
veranderen is voor mij een groot voordeel. Deze 
schoolgids is beknopt en duidelijk, met niet te veel 
tekst waardoor ouders een goed overzicht krijgen. 
Ik zou het alle scholen aanraden”.


