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1 Voorwoord 

Het ManagementVenster helpt schoolleiders en bestuurders analyses uit te voeren over de gegevens van 
hun school. De rapporten van het ManagementVenster bieden diverse benchmarkmogelijkheden. Dit 
betekent dat u uw school kunt vergelijken met verschillende groepen van scholen. Op deze manier bevat 
het ManagementVenster onder andere mogelijkheden om de onderwijskwaliteit te bewaken of een eerste 
aanzet voor een jaarverslag te genereren. Met deze tool kunnen schoolleiders, bestuurders en andere 
leidinggevenden binnen de school de kwaliteit van het onderwijs monitoren en verbeteren. 
 
Deze handleiding legt uit hoe verschillende rapporten opgevraagd kunnen worden en wat in de rapporten 
wordt getoond.  
 
Wij wensen u veel succes bij het gebruik van dit managementinformatiesysteem. 
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2 Gebruikershandleiding 

Als maatschappelijke organisaties die een publiek belang dienen, horen scholen transparant te zijn over 
hun beleid, uitgaven en prestaties. 
 
Vensters helpt met haar producten schoolbesturen en scholen antwoord te geven op deze groeiende 
vraag om verantwoording. Belangrijk uitgangspunt: Scholen en schoolbesturen hebben zelf de regie en 
plukken ook de vruchten van deze transparantie. Daar komt bij dat Vensters u werk uit handen kan 
nemen, bijvoorbeeld in de vorm van kant-en-klare grafieken voor in uw jaarverslag.  
 
Vensters wil bovendien mensen in en rond de school een meer gelijke informatiepositie geven. Dat is goed 
voor het gesprek over onderwijskwaliteit: een voorwaarde voor verbetering. 
 
2.1 Beginnen met het ManagementVenster 
 
Het ManagementVenster is beschikbaar op school- en bestuursniveau en per niveau zijn er verschillende 
rapporten in het ManagementVenster. 
 
Om in het ManagementVenster te komen, logt u in op mijn.vensters.nl. U hebt in ManagementVenster de 
gebruikersrechten van een school nodig om gegevens op schoolniveau te zien. Wilt u gegevens op 
bestuursniveau bekijken, dan hebt u in ManagementVenster de gebruikersrechten van alle locaties nodig. 
De gebruikersbeheerder van uw school kan u deze rechten verschaffen. 
 
Vanuit het beheervenster komt u in het ManagementVenster van een school door op de tegel 
‘ManagementVenster’ te klikken. 
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Wanneer u het ManagementVenster opent en u rechten op schoolniveau heeft, krijgt u de volgende 
rapporten te zien: 

  
 
Wanneer u rechten heeft voor het ManagementVenster op bestuursniveau komt u in het volgende scherm 
terecht: 
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De bovenste tegels verwijzen naar informatie op schoolniveau en de onderste tegel naar informatie op 
bestuursniveau. Heeft u alleen ManagementVenster rechten voor uw school, dan worden alleen de 
bovenste zes tegels getoond. U kunt van school wisselen met de knop bovenin het venster. 
 
Om een rapportage te downloaden, kiest u eerst de school waarvoor u het rapport wilt inzien. Vervolgens 
kiest u de tegel van het gewenste rapport. Op de volgende pagina klikt u op downloaden om het rapport 
te downloaden. Afhankelijk van uw persoonlijke instellingen op uw computer wordt het rapport direct 
geopend of opgeslagen op uw computer. 
 
 
 
2.2 Programmavereisten  
 
Rapporten zijn in verschillende vormen beschikbaar: Pdf, Excel en Tableau Reader. Om deze verschillende 
bestandsformaten te kunnen openen, dient uw pc voorzien te zijn van het bijbehorende programma. 
Raadpleeg uw systeembeheerder wanneer dit niet het geval is. 
 
Het programma Tableau Reader staat niet standaard op uw computer. Tableau is een programma waarbij 
u zelf kunt kiezen welke data u wilt weergegeven. U kunt informatie filteren en extra informatie opvragen. 
Tableau is gratis en te downloaden vanaf het internet. U vindt het programma hier: 
http://www.tableausoftware.com/products/reader. 
 
2.3 ManagementVensterrapporten 
 
In het ManagementVenster zijn rapporten opgenomen op school- en bestuursniveau. Op dit moment 
bevat het ManagementVenster op school en bestuursniveau de volgende producten1: 
 
  

                                                             
1 Februari 2017 

http://www.tableausoftware.com/products/reader
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Schoolniveau 
  

 
 

Examenresultaten 
Dit rapport bevat de examenresultaten van uw school, weergegeven in tabellen tot op vakniveau. U ziet 
naast de gemiddelde score van uw school, ook het landelijk gemiddelde en de percentielscore. Daarnaast 
geeft het rapport het driejaarsgemiddelde (inspectie-indicator), het slaagpercentage en het verschil SE-CE. 
September bevat dit rapport de voorlopige resultaten, december de definitieve resultaten. 

 
 

Examenresultaten interactief 
In dit interactieve rapport met examenresultaten is verdiepingsinformatie beschikbaar in absolute cijfers en 
in percentielen. U kunt uw eigen normen en filters op de rapportages toepassen. September bevat dit 
rapport de voorlopige resultaten, december de definitieve resultaten. 

 

Examenresultaten vergelijking 
U ziet de examenresultaten van uw school vergeleken met het landelijk gemiddelde en vijf vaste 
benchmarkgroepen: scholen van dezelfde samenstelling, scholen van dezelfde grootte, scholen met 
dezelfde denominatie, in een vergelijkbare gemeente en scholen in de regio. September bevat dit rapport 
de voorlopige resultaten, december de definitieve resultaten. 

 

Instroom vanuit het basisonderwijs 
Dit rapport geeft weer van welke basisscholen uw leerlingen komen. Ook ziet u wat de positie van uw 
leerlingen in leerjaar 3 is, ten opzichte van het basisschooladvies. Ten slotte krijgt u cohortinformatie over 
de leerlingen die zijn ingestroomd in leerjaar 1 en waar zij twee jaar later in leerjaar 3 zitten, afgezet tegen 
het basisschooladvies. De nieuwe gegevens zijn rond mei/juni beschikbaar. 

 

Interne doorstroom 
U ziet het driejaarsgemiddelde van de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces (inspectie-
indicatoren). Daarnaast wordt dit resultaat vergeleken met het landelijke gemiddelde en weergegeven in 
percentielscores. U vindt ook informatie over zittenblijvers, afstroom en opstroom van de afgelopen drie 
jaren door middel van het ‘Hinkelpad’. De nieuwe gegevens zijn medio december beschikbaar.  

 

Doorstroom naar vervolgonderwijs 
In dit interactieve rapport staat doorstroominformatie van de leerlingen die op uw school hebben gezeten 
naar het vervolgonderwijs. U kunt de cijfers inzien, analyseren en vergelijken met het landelijk gemiddelde. 
U kunt zelf normen en filters instellen in het rapport. De nieuwe gegevens zijn in het voorjaar (mei/juni) 
beschikbaar. 

 

Rekentoets 
Dit rapport bevat recente rekentoetsresultaten inclusief gemiddelden per onderwijssoort, profiel/sector en 
geslacht. Gemiddelden worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde, het gemiddelde CE- 
wiskundecijfer, gemiddelde CE-economiecijfer. Ten slotte worden de gegevens vergeleken met scholen 
van dezelfde samenstelling, grootte en in dezelfde regio. Medio september bevat dit rapport de voorlopige 
examenresultaten, medio december de definitieve resultaten. 

 

Tevredenheid leerlingen 
Dit rapport wordt gevuld wanneer u de Venstersvragenlijst heeft afgenomen. Dit kan door de Vensters 
enquêtetool of via één van de aangesloten leveranciers. Dit rapport geeft informatie over de respons, 
gemiddelde van de algemene leerlingtevredenheid en het gemiddelde van schoolklimaat en veiligheid 
uitgesplitst naar onderwijssoorten.  

 

Prognose aantal leerlingen 
Dit rapport geeft een prognose van het aantal leerlingen, aantal eerste-klassers en onderwijssoorten voor 
de komende 15 jaar. Ten slotte wordt weergegeven wat het benodigde normatieve ruimte is. De gegevens 
zijn in het voorjaar (mei/juni) beschikbaar. 

 

Factsheet VO 
De factsheet bevat een selectie uit de gegevens zoals deze op Scholen op de kaart staan. De factsheet kunt 
u gebruiken in uw communicatie richting de ouders van uw huidige leerlingen, maar ook voor de werving 
van nieuwe leerlingen en voor het informeren van uw medewerkers of MR. 
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Bestuursniveau 
  

 
 

Examenresultaten 
De meest recente examenresultaten van uw bestuur, weergegeven in tabellen. U ziet naast de 
gemiddelde score per onderwijssoort (per school), ook het landelijk gemiddelde en percentielscore. 
Medio september bevat dit rapport de voorlopige examenresultaten, medio december de definitieve 
resultaten. 

 
 

Examenresultaten interactief  
In dit interactieve rapport met examenresultaten is verdiepingsinformatie beschikbaar in absolute 
cijfers en in percentielen. In het rapport kunnen  normen en filters zelf ingesteld worden. U kunt de 
cijfers inzien, analyseren en vergelijken met het landelijk gemiddelde. September bevat dit rapport 
de voorlopige examenresultaten,december de definitieve resultaten. 

 

Slaagpercentage scholen vergelijking 
U ziet een overzicht van de slaagpercentages van het bestuur, de instellingen en de verschillende 
scholen onder het bestuur, uitgesplitst naar onderwijssoort plus leerweg, sector of profiel. De 
resultaten worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. September bevat dit rapport de 
voorlopige examenresultaten, december de definitieve resultaten. 

 

Interne doorstroom 
Dit rapport geeft informatie over het driejaarsgemiddelde onderbouwsnelheid en het 
bovenbouwsucces van alle scholen binnen het bestuur (inspectie-indicatoren). De nieuwe gegevens 
zijn medio december beschikbaar. 

 

Financiën VO 
Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling 
van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt met vier 
verschillende benchmarkgroepen. De nieuwe gegevens zijn naar verwachting medio december 
beschikbaar. 

 

Marktaandeel 
Dit rapport geeft inzicht in het marktaandeel van het bestuur. Het 
marktaandeel is weergegeven per onderwijssoort. Het percentage toont welk deel van de leerlingen 
binnen een gemeente onderwijs volgt bij een van de scholen van het desbetreffende bestuur. Ook 
het absolute aantal wordt getoond. De nieuwe gegevens zijn medio december beschikbaar. 

 

Publicatiestatus en gevuldheid scholen 
Dit rapport toont voor alle scholen onder het bestuur welke indicatoren gepubliceerd zijn op 
scholenopdekaart.nl en hoeveel procent van de onderdelen van de indicatoren gevuld zijn. 

 

Tevredenheid leerlingen 
Dit rapport wordt gevuld scholen de Venstersvragenlijst hebben afgenomen. Dit kan door de 
Vensters enquêtetool of via één van de aangesloten leveranciers. Dit rapport geeft per school 
informatie over de respons, gemiddelde van de algemene leerlingtevredenheid en het gemiddelde 
van schoolklimaat en veiligheid uitgesplitst naar onderwijssoorten. 

 

Prognose aantal leerlingen 
Dit rapport geeft een prognose van de basisgeneratie en een prognose van het aantal leerlingen per 
school. Daarnaast geeft het op bestuursniveau informatie over het aantal eerstejaars leerlingen, 
totaal aantal leerlingen en het aantal leerlingen per onderwijssoort. De gegevens zijn in het voorjaar 
(mei/juni) beschikbaar. 

 


