
  

In welke situaties het 
ManagementVenster relevant is 
Factsheet 
  
Doet  uw  school  het  beter  ten  opzichte  van  eerder  behaalde  resultaten?  
Heeft  u  uw  doelen  behaald?  Hoe  zijn  de  resultaten  van  uw  school  ten  
opzichte  van  vergelijkbare  scholen?  Het  ManagementVenster  biedt  u  geen  
informatie  op  leerlingniveau,  maar  wel  betrouwbare  en  landelijk  dekkende  
vergelijkingsgroepen.  Enkele  situaties  waarin  u  snel  profijt  heeft  van  
sturingsinformatie  uit  het  ManagementVenster!  
  
Teamdag  MT  
Stel  u  heeft  een  teamdag  met  het  MT  en  het  onderwerp  van  gesprek  is  ‘een  doorlopende  leerling’  
waarbij  u  specifiek  wilt  kijken  naar  leerlingenstromen.  
  

• In  het  interactieve  rapport  Doorstroom  naar  vervolgonderwijs  bekijkt  u  hoe  uw  
leerlingen  het  doen  in  het  vervolgonderwijs.  Stromen  zij  uit  naar  een  hoger  of  lager  
onderwijsniveau  dan  u  verwacht?  Blijven  zij  na  1  en  2  jaar  op  het  vervolgonderwijs?  
Welke  richtingen  kiezen  uw  oud-‐leerlingen?  

• In  het  rapport  Instroom  vanuit  PO  analyseert  u  hoe  uw  leerlingen  het  doen  ten  
opzichte  van  het  basisschooladvies.  Zinvolvol  voor  uw  eigen  analyse  en  ook  voor  het  
gesprek  met  de  Inspectie  over  uw  opbrengsten.  Onderzoek  ook  de  verschillen  tussen  
de  leerlingen  die  al  in  het  eerste  jaar  op  uw  school  zaten  en  later  binnenkwamen.    

  
Input  jaarverslag  
Stel  u  gaat  aan  de  slag  met  uw  jaarverslag  en  wilt  graag  aantonen  dat  uw  havo  afdeling  goed  
presteert.  Waar  vindt  u  deze  informatie?  
  

• In  het  rapport  Onderwijskwaliteit  ziet  u  het  slaagpercentage,  het  eindexamencijfer  en  
de  doorstroom  van  uw  school  van  de  afgelopen  vijf  jaar  afgezet  tegen  het  landelijk  
gemiddelde.      

• In  het  interactieve  rapport  Examenresultaten  bekijkt  u  de  Trend  examenresultaten.  Per  
vak  ziet  u  of  u  bij  de  beste  25%,  de  gemiddelde  groep  of  de  slechtst  presenterende  
25%  scholen  behoort.  

• In  het  bestuursrapport  Vergelijking  onderwijskwaliteit  scholen  ziet  u  hoe  uw  afdeling  
heeft  gepresteerd  ten  opzichte  van  andere  havo-‐afdelingen  binnen  het  bestuur  en  
het  bestuursgemiddelde.  

  

Presentatie  open  dag    
Stel  u  bereidt  de  open  dag  voor  de  ouders  van  toekomstige  vwo  leerlingen  voor.  Waar  vindt  u  de  
resultaten  van  uw  school  die  laten  zien  waarom  uw  school  een  goede  keuze  is?  
  

• In  het  rapport  Examenresultaten  bekijkt  u  het  Centraal  examen.  Hier  ziet  u  de  
percentielscore  per  vak.  Is  uw  percentielscore  hoger  dan  80?  Dan  kunt  u  zeggen  dat  
uw  school  wat  betreft  dit  eindexamenvak  tot  de  beste  presterende  scholen  behoort.  

• In  het  interactieve  rapport  Doorstroom  naar  vervolgonderwijs  bekijkt  u  Switch  en  
uitstroom.  Per  onderwijssoort  ziet  u  waar  uw  leerlingen  naar  toe  zijn  gegaan.  Hoe  
vergaat  het  uw  leerlingen  1  en  2  jaar  na  het  verlaten  van  uw  school?  

• In  het  rapport  Tevredenheid  leerlingen  ziet  u  hoe  tevreden  de  leerlingen  zijn,  
uitgesplitst  per  onderwijssoort  en  afgezet  tegen  het  gemiddelde  binnen  uw  bestuur.    

  



     

  

  
     
  
  

  
  
Meer  informatie?  
Wij  hebben  diverse  documenten  voor  u  met  informatie  over  ManagementVenster  en  de  rapportages  die  u  daar  
vindt.    
  

  
  
Nog  vragen?  Dan  kunt  u  contact  opnemen  met  onze  servicedesk  (support@kennisnet.nl  of  0800-‐321  22  33).  
  


