
 

Checklist voor een goed gevulde  
schoolpagina op Scholenopdekaart.nl 

Indicator Gevuld? Compleet? 

Algemene gegevens school  Persoonlijke welkomsttekst 
 Uploaden logo 
 Uploaden kopfoto 
 Uploaden foto’s voor slideshow 

 Klopt de extra informatie die u wilt tonen?  
 Kloppen de bestuursgegevens? 
 Kloppen de algemene gegevens school? 

Open dagen  Datum toevoegen open dagen  Zijn de tijden ingevuld? 
 Is er een link naar meer informatie? 

Profiel van de school 

 

 

 

 

 Een kernwoord invullen 
 Wel/geen toelichting opnemen 

 Heeft u vijf kernwoorden ingevuld?  
 Kloppen de kernwaarden? 
 Staan er onnodige verbindingsstreepjes?  
 Heeft u een bijlage geüpload? 

 
 
 

Aantal leerlingen  Wel/geen toelichting opnemen  Klopt de extra informatie die u wilt tonen?  
 Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken?  
 Heeft u een bijlage geüpload? 

Profiel- en sectorkeuze  Wel/geen toelichting opnemen  Klopt de extra informatie die u wilt tonen?  
 Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken?  
 Heeft u een bijlage geüpload? 

Marktaandeel en voedingsgebied  Wel/geen toelichting opnemen  Klopt de extra informatie die u wilt tonen?  
 Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken?  
 Heeft u een bijlage geüpload? 

Aanbod 

 

 

 

 

 Wel/geen toelichting opnemen  Klopt de informatie die u wilt tonen?  
 



 

Indicator Gevuld? Compleet? 

Schooladvies en plaatsing  Wel/geen toelichting opnemen  Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken?  
 Heeft u een bijlage geüpload? 

Doorstroom binnen de school  Wel/geen toelichting opnemen  Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken?  
 Heeft u een bijlage geüpload? 

 Examencijfers 

Slaagpercentage Wel/geen toelichting opnemen Klopt de extra informatie die u wilt tonen? 
Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken? 
Heeft u een bijlage geüpload? 

Doorstroom naar vervolgonderwijs Wel/geen toelichting opnemen Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken? 
Heeft u een bijlage geüpload? 

Tevredenheid leerlingen Tevredenheid leerlingen gegevensjaar en 
kanaalselectie 
Wel/geen toelichting opnemen 

Klopt de extra informatie die u wilt tonen? 
Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken? 
Heeft u een bijlage geüpload? 
Heeft u een onderzoek online staan van het meest 
recente schooljaar? 

Tevredenheid ouders Tevredenheid ouders gegevensjaar en kanaal- 
selectie 
Wel/geen toelichting opnemen 

Klopt de extra informatie die u wilt tonen? 
Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken? 
Heeft u een bijlage geüpload? 
Heeft u een onderzoek online staan van het meest 
recente schooljaar? 

Schoolklimaat en veiligheid Pestprotocol uploaden 
Aangeven welk anti- pestprogramma de school 
gebruikt 
Aangeven of er een anti- pestcoördinator en 
vertrouwenspersoon is en wie dit zijn 
Wel/geen toelichting opnemen 

Wordt uw tevredenheidscijfer voor veiligheid juist 
getoond? 
Heeft u een bijlage geüpload? 

Waardering Inspectie en andere evaluaties Wel/geen toelichting opnemen Heeft u extra evaluaties omschreven, het doel en 
vervolgstappen benoemd? 
Heeft u een bijlage geüpload? Staat het Inspectie- 
rapport niet dubbel? 

 Wel/geen toelichting opnemen  Klopt de extra informatie die u wilt tonen?  
 Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken?  
 Heeft u een bijlage geüpload? 

Schoolplan  Schoolplan als bijlage toevoegen  
 Wel/geen toelichting opnemen 

 Staat de juiste bijlage in de etalage? 
 Is uw schoolplan dat online staat nog up to date?  
 Heeft u een bijlage geüpload? 

Schoolondersteuningsprofiel  Schoolondersteuningsprofiel als bijlage toevoegen 
 Wel/geen toelichting opnemen 

 Staat de juiste bijlage in de etalage? 
 Is uw schoolondersteuningsprofiel dat online staat 

nog up to date? 
 Heeft u een bijlage geüpload? 

Personeel  Wel/geen toelichting opnemen  Klopt de extra informatie die u wilt tonen?  
 Zijn de teksten nog actueel voor uw school? 
 Kloppen de gegevens in de tabellen en grafieken?  
 Heeft u een bijlage geüpload? 
 Wilt u nog toelichten dat het hier om bestuurs- 

gegevens gaat? 

Bevoegd gegeven lessen  Wel/geen toelichting opnemen 
 

 Heeft u een bijlage geüpload? 

Schoolkosten  Per schoolsoort schoolkosten eerste leerjaar met een 
korte toelichting 

 Wel/geen toelichting opnemen 

 Wel/geen extra informatie tonen? 
 Toelichting toegevoegd bij de extra informatie? 
 Heeft u een bijlage geüpload? 

 


