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1 Voorwoord 

Scholen op de kaart is dé website waar ouders en andere belanghebbenden het meest complete beeld 
krijgen van scholen in de buurt. Alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland hebben hier een 
eigen pagina en er is een vergelijkingstool waarmee bezoekers informatie van vijf scholen naast elkaar 
kunnen zetten.  
 
U kunt de pagina voor uw school beheren via Mijn Scholen op de kaart (nu nog SchoolVenster VO). Met 
een paar handelingen presenteert u uw school aan leerlingen en ouders, maar ook aan bijvoorbeeld 
onderwijsadviseurs in uw gemeente en aan de Inspectie van het Onderwijs. De gegevens op Scholen op de 
kaart, gecombineerd met uw toelichtingen, helpen u een gesprek te voeren op basis van feiten in plaats 
van vermoedens.  
 
Wanneer u inlogt op Vensters kunt u Mijn Scholen op de kaart (nu nog SchoolVenster VO) bereiken. Hier 
kunt u gegevens over uw school, die door derden zoals bijvoorbeeld DUO geleverd worden, toelichten en 
aanvullen. Daarnaast is er ruimte voor informatie die u alleen zelf kunt toevoegen. Een voorbeeld hiervan 
zijn de resultaten van tevredenheidsonderzoek.   
 
Deze handleiding legt uit hoe u het vullen van Mijn Scholen op de kaart en het publiceren naar Scholen op 
de kaart het beste kunt aanpakken.  
 
Wij wensen u veel succes bij het gebruik van Mijn Scholen op de kaart. 
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2 Start vullen Mijn Scholen op de kaart 

 
2.1 Inloggen 
U gaat naar Vensters.nl en logt in via de knop rechts bovenin het scherm. U komt op de inlogpagina 
terecht, zoals in onderstaande afbeelding. Hier vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Wanneer u 
uw wachtwoord vergeten bent kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via de knop ‘Wachtwoord 
vergeten? . Wanneer u nog geen account heeft verwijzen wij u naar het document  ‘Vensters VO 
Handleiding Starten met Vensters’. 
 

 
  
2.2 De juiste school selecteren 
Heeft u voor meerdere scholen rechten in uw account? Selecteer dan bovenin het scherm, de school 
waarmee u aan de slag wilt. Klik daarvoor eerst op het zwarte driehoekje. Zie onderstaande afbeelding. 
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2.3 Zorg dat u de juiste rechten heeft 
Als u Mijn Scholen op de kaart wilt vullen, heeft u lees en schrijfrechten nodig voor de scholen waarvoor u 
Mijn Scholen op de kaart vult. Zie hierover ook het document ‘Vensters VO Handleiding Starten met 
Vensters’. 
 
2.4 Uw Schoolpagina 
Vervolgens klikt u op Mijn Scholen op de kaart (nu nog SchoolVenster VO) 
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3 Het indicatoren-overzicht 

U ziet nu het overzicht met indicatoren voor vo scholen. De indicatoren zijn gerangschikt per thema; deze 
thema’s ziet u bovenin uw schoolpagina op Scholen op de kaart terug als tabblad . In het indicatoren-
overzicht  ziet u per indicator de bron van de data, de gevuldheid van de indicator en de status van de 
indicator.  
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3.1 Bron 
Onder ‘Bron’ wordt vermeld waar de informatie vandaan komt. Ruim de helft van de indicatoren, de 
decentrale indicatoren, wordt centraal aangeleverd door onder andere DUO en de inspectie; hiervoor 
hoeft de school niets te doen. Een school kan er wel voor kiezen om aanvullende informatie te tonen, een 
toelichting te schrijven en een bijlage te uploaden. Voor de decentrale indicatoren, hierbij is de bron 
‘School’, levert de school de informatie zelf aan.  
 
3.2 Gevuldheid 
In de kolom ‘Gevuldheid’ kunt u aan de kleuren en gevuldheid van de balk zien in hoeverre een indicator 
gevuld is: 

 De balk is helemaal groen wanneer de indicator volledig is ingevuld.  

 De balk is oranje wanneer de indicator onvoldoende gevuld is om te kunnen publiceren. 
  
3.3 Publicatiestatus 
In de kolom ‘Publicatie status’ in het indicatoren-overzicht is te zien of de indicator gepubliceerd is op 
Scholenopdekaart.nl. De kleuren in de kolom ‘Publicatie status’ betekenen het volgende:  

 De groene tekst ‘online’ betekent dat de gegevens gevuld én gepubliceerd zijn.  

 De oranje tekst ‘online’ betekent dat de gegevens online staan, maar dat de gegevens aangepast 
zijn en opnieuw gepubliceerd moeten worden.  

 De rode tekst ‘offline’ betekent dat de gegevens nog niet gepubliceerd zijn en dus niet op Scholen 
op de kaart staan.  

 
De centrale indicatoren worden enkele weken nadat nieuwe gegevens beschikbaar zijn automatisch 
gepubliceerd. Voor de decentrale indicatoren geldt dat het publiceren van een indicator pas kan als deze 
voldoende gevuld is, dus groen is. U mag zelf beslissen wanneer u welke decentrale indicator publiceert. 
Wanneer u alle indicatoren heeft aangepast, kunt u ook klikken op ‘Alles publiceren’ in het indicatoren-
overzicht. Deze knop wordt zichtbaar als er minstens twee indicatoren gepubliceerd kunnen worden. 
 
De knop ‘Publiceer’ is ook actief wanneer een wijziging door het systeem is doorgevoerd die u kunt 
publiceren, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van actuele examencijfers.  
 
3.4 Bekijk preview  
Wilt u zien hoe uw schoolpagina er uit komt te zien als u publiceert naar Scholen op de kaart? Dan klikt u 
op ‘Bekijk preview’.  
 
3.5 Bekijk schoolpagina 
Wilt u zien hoe uw schoolpagina er nu uitziet voor bezoekers op Scholen op de kaart? Klik dan op ‘Bekijk 
schoolpagina’.  
 
3.6 Indicator openen 
Wanneer u op een indicator klikt, kunt u de indicator vullen. Wilt u terug naar het overzicht? Klik dan 
linksboven op Mijn Scholen op de kaart / SchoolVenster VO. 
 

 
 
 
 
3.7 To-do list 
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Bovenaan het indicatoren-overzicht ziet u een to-do list. De to-do list moet het voor scholen 
overzichtelijker maken om te zien welke indicatoren nog gepubliceerd of gevuld moeten worden.  
 

 
  
Het eerste wat u ziet zijn twee gevuldheidsbalken. Als u op het pijltje naar beneden klikt klapt een lijst uit. 
U ziet welke specifieke onderdelen nog gevuld moeten worden om een 100 procent gevuldheid te krijgen 
en alles te publiceren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Het vullen van de indicatoren 

Hieronder volgt een algemene beschrijving die opgaat voor alle indicatoren.  
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4.1 Gevuldheid 
Als u aan de slag gaat met het vullen van een indicator, dan ziet u 
een gekleurd venster. De kleur geeft u meer informatie over wat u 
kunt doen. 

 Het invulkader is oranje als u nog informatie moet invullen 
om het schoolpagina compleet te maken. Bijvoorbeeld door 
een toelichting te schrijven of door te zeggen dat de 
indicator geen toelichting behoeft.  

 Het invulkader is grijs als u de minimuminformatie heeft 
ingevuld, maar bijvoorbeeld geen extra informatie toont. 

 Het invulkader is groen als u alles heeft ingevuld. 
 
4.2 Toelichting schrijven 
U kunt bij elke indicator een toelichting schrijven door in het 
invulkader ‘Toelichting’ uw gewenste tekst in te voeren. Klik 
vervolgens op ‘Opslaan’.  
U kunt er voor kiezen om geen toelichting te tonen. Vink dan het 
vakje ‘Dit onderdeel heeft geen toelichting nodig’ aan en klik op 
Opslaan. Als u aangeeft dat er geen toelichting nodig is, toont uw 
schoolpagina de volgende teksten niet meer: ‘De school heeft (nog) 
geen toelichting gegeven’. Als u toch zelf een tekst wilt schrijven, zet 
dan het vinkje weer uit. Publiceer de indicator altijd nadat u een 
wijziging heeft aangebracht in de toelichting zodat dit ook zichtbaar wordt voor bezoekers van Scholen op 
de kaart. 

 
4.3 Help 
Onder de knop ‘Help’ wordt u verwezen naar de wiki van Vensters. Hier vindt u alle informatie over de 
verschillende indicatoren, zoals berekeningen, definities, databron en een omschrijving van de indicator.  
 
4.4 Opslaan 
Wanneer u gegevens invult of wijzigt en u klikt op ‘Opslaan’ dan ziet u 
rechtsboven een melding verschijnen. Deze is groen wanneer het 
opslaan succesvol is en rood wanneer dit niet het geval is. Volg dan de 
instructie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Extra informatie tonen 
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De standaard informatie wordt voor alle scholen automatisch getoond in de centrale indicatoren. Wat de 
standaard informatie is, kunt u zien onder de tekst: ‘Standaard wordt getoond’. Daaronder ziet u onder 
‘Extra informatie tonen’ welke informatie u optioneel ook kunt tonen.  
Werkwijze als u de extra informatie wilt tonen: 
1. Klik op ‘Wijzigen’. 
2. Vink aan welke informatie u wilt tonen. 
3. Klik op ‘Opslaan’. 
4. U ziet een groene melding rechtsboven in uw scherm als de gegevens succesvol zijn opgeslagen. 
Onderaan de pagina ziet u een preview van de indicator. Publiceer de indicator altijd nadat u een wijziging 
heeft aangebracht zodat dit ook zichtbaar wordt voor bezoekers van Scholen op de kaart. 
 
4.6 Ondersteuning 
Als u klikt op ‘Ondersteuning’ rechts boven in beeld vindt u relevante documenten. 
 
4.7 Bijlagen  
Bij sommige indicatoren kunt u een bijlage toevoegen. Dit gaat als volgt: 
1. Klik in het kader ‘Bijlage(n)’ op ‘+ Bijlage toevoegen…’. 
2. Kies een document uit uw bestanden. 
3. Als u het document kiest, wordt het automatisch aan de indicator toegevoegd. 
4. U ziet een melding rechtsboven in uw scherm als de bestanden succesvol zijn opgeslagen. Als u 

nog een bijlage wilt opslaan, herhaal dan bovenstaande stappen. 
5. Als u de naam van de bijlage wilt bewerken, klikt u nadat u het document heeft geüpload op 

‘Bewerk’. Onder ‘Naam’ kunt u nu de naam van het document veranderen in de naam die te zien is 
in op Scholen op de kaart. 

6. Als u de bijlage wilt verwijderen, klik dan op de rode knop ‘Verwijder’. Er wordt om een bevestiging 
gevraagd om zeker te wetendat u de bijlage wilt verwijderen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Scholen op de kaart checklist 

Graag verwijzen wij u ook naar de Scholen op de kaart checklist die u onder de ondersteuningsknop kunt 
vinden. Hierop staan alle indicatoren inclusief een uitleg wat elke indicator inhoudt. Daarnaast is 
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aangegeven of het een centrale of decentrale indicator is. Hieraan kunt u zien of u zelf gegevens in moet 
vullen voor een goed gevulde schoolpagina. In ditzelfde overzicht geven wij u een indicatie van het 
moment waarop wij nieuwe data verwachten in te laden. Dat is voor u het moment om deze data te 
bekijken, toe te lichten en wederom te publiceren. Wanneer wij nieuwe data inladen informeren wij u hier 
ook altijd over via onze nieuwsbrief. 


