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De informatie die op Scholen op de kaart beschikbaar is, is voor u dagelijkse kost. U kunt zich waarschijn-
lijk ook voorstellen dat dat voor ouders die de website bezoeken niet het geval is. Vensters probeert de 
informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven, maar soms behoeft een grafiek wat extra uitleg. Over de 
wijze waarop de grafiek gelezen moet worden. Of misschien over de interpretatie van de cijfers. Het is juist 
de toelichting van uw school die Scholen op de kaart zo waardevol maakt. In dit factsheet vindt u enkele 
tips voor het schrijven van toelichtingen en enkele voorbeelden voor alle centrale indicatoren. 

Tips voor een heldere tekst
 ✓ Houd het kort; ongeveer 150 woorden voor een toelichting.
 ✓ Maak korte zinnen: 12-15 woorden per zin. 
 ✓ Maak opsommingen voor meer overzicht. 
 ✓ Gebruik cursieve tussenkopjes waarin u de kern van uw boodschap samenvat. 
 ✓ Vermijd vakjargon en afkortingen; ouders zullen dit vaak niet begrijpen. 
 ✓ Gebruik verzorgde spreektaal en gebruik woorden die ouders gebruiken. 
 

Tips voor goede inhoud
 ✓ Noem regelmatig de schoolnaam, de niveaus en de plaatsnaam van de school. 
  Zo wordt de pagina over uw school beter gevonden in Google. 
 ✓ Schrijf het liefst alleen over informatie die in de grafiek of tabel staat. 
 ✓ U kunt ook een algemene trend (regionaal of landelijk) omschrijven in de tekst.
 ✓ Zijn er negatieve of positieve ontwikkelingen? Geef hier dan een verklaring voor.
 ✓ Benoem de actiepunten voor komend schooljaar. Of omschrijf uw ambitie of doel.
 ✓ Verwijs in uw toelichting door naar andere informatie over uw school op 
  Scholen op de kaart of neem een link op naar uw eigen website.  

 Dont's

Scholen op de kaart VO 
Centrale indicatoren toelichten
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Technische tips
 ✓ Wilt u geen toelichting schrijven over een bepaalde indicator? Geef dit dan aan in de     
  indicator op mijn.vensters.nl. De melding ‘Deze school heeft (nog) geen toelichting 
  gegeven’ of ‘Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting’ is dan niet meer zichtbaar     
  op Scholen op de kaart.

Toelichting  aantal leerlingen

Tekstvoorbeeld 1

(Schoolnaam) is een populaire school in (Plaatsnaam). 
Het aantal leerlingen groeit elk jaar. Dit heeft twee oorzaken:
 1. Er komen elk jaar weer veel nieuwe brugklassers bij. 
 2. Sinds (schooljaar) zijn ook kinderen uit andere gemeenten, zoals (gemeente 1 en 2), welkom op 
  (Schoolnaam). 

Wilt u zien waar onze leerlingen vandaan komen? Kijk onder het kopje ‘Voedingsgebied’.

Tekstvoorbeeld 2

Leerlingen voelen zich thuis
(Schoolnaam) in (Plaatsnaam) heeft net iets meer dan 1.600 leerlingen. In grafiek 1 ziet u dat scholen die on-
geveer even groot zijn gemiddeld iets minder leerlingen hebben. Toch voelt onze school klein en vertrouwd aan. 
Dat komt doordat we de school hebben ingedeeld in drie ‘huizen’; er is een brugklashuis en de onderbouw en 
bovenbouw hebben ieder een ‘huis’. Leerlingen voelen zich goed thuis in ‘hun’ huis. 

Lichte daling
In grafiek 2 ziet u dat het leerlingaantal de afgelopen jaren iets daalt. Deze daling heeft geen negatieve gevolgen 
voor de kwaliteit van het onderwijs. De daling komt doordat er in totaal minder leerlingen in de regio zijn en dat is 
ook te zien bij andere scholen. 

Meer leerlingen op havo en vwo
In de afgelopen periode zijn er steeds meer havo- en vwo-leerlingen bijgekomen. Dit komt onder andere door 
de goede resultaten op de havo en het vwo. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Resultaten’.   
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Toelichting profiel en sector keuze

Tekstvoorbeeld 1

Een sector of profiel is een specifieke combinatie van eindexamenvakken. Vmbo-leerlingen volgen een sector 
vanaf de 3de klas. Havo- en vwo-leerlingen volgen een profiel vanaf de 4de klas. 

Sterk in exacte vakken
We stimuleren leerlingen om in de bovenbouw voor een bèta-profiel te kiezen. Dat is een profiel met exacte 
vakken zoals wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Daarom krijgen in de onderbouw alle leerlingen 
het vak Technologie (vmbo) of Science (havo en vwo). 

Goed voorbereid op het werkende leven
In de bovenbouw richten we ons op het bevorderen van de actieve en zelfstandige rol van de leerling. Dit bereidt 
leerlingen voor op het werkende leven. Daarnaast maken onze leerlingen kennis met de praktijkkant van de 
verschillende bèta-vakken door verschillende bedrijfsbezoeken af te leggen.

Tekstvoorbeeld 2

Een sector of profiel is een specifieke combinatie van eindexamenvakken. 
Havo- en vwo-leerlingen volgen een profiel vanaf de 4de klas. 

Onze profielen
(Schoolnaam) biedt vier profielen aan: 
 1. Cultuur / Maatschappij (CM)
 2. Economie / Maatschappij (EM)
 3. Natuur / Gezondheid (NG)
 4. Natuur / Techniek (NT)

Brede ontwikkeling
We stimuleren het dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Daarom bieden we ook twee combinatieprofielen aan: 
EMCM en NTNG. In de tabel hieronder ziet u dat veel leerlingen voor een combinatieprofiel kiezen. Wij vinden 
dat een positieve ontwikkeling want hierdoor hebben leerlingen meer mogelijkheden voor een vervolgopleiding.
 

Toelichting Voedingsgebied

Tekstvoorbeeld 1

Het voedingsgebied is het gebied waar onze leerlingen vandaan komen. 

Vooral veel leerlingen uit (gemeente 1 en 2)
Onze leerlingen komen uit (gemeente 1, 2, en 3). In tabel 1 ziet u hoe de verdeling is van leerlingen uit ons 
voedingsgebied. U ziet hier dat we vooral leerlingen hebben uit (gemeente 1 en 2). 

Populair in de regio
Op de landkaart hieronder ziet u hoeveel leerlingen er in totaal in ons voedingsgebied wonen. 
Zoals u ziet, zit 80% van alle leerlingen op (Schoolnaam). 
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Tekstvoorbeeld 2

Het voedingsgebied is het gebied waar onze leerlingen vandaan komen. 

Veel leerlingen uit Rotterdam
Ruim 70% van onze leerlingen woont in de stad Rotterdam. Ongeveer 30% van onze leerlingen woont 
verspreid over een groot aantal plaatsen buiten de stad. Dat is best veel. 

Bewuste keuze 
We zien dat de meeste leerlingen bewust kiezen voor (Schoolnaam) (omdat / vanwege + reden opgeven). 
Zij hebben daar extra reistijd voor over.

Toelichting Schooladvies en plaatsing

Tekstvoorbeeld 1

In de grafiek Schooladvies en plaatsing ziet u welk percentage van de leerlingen uit de 3de klas onder, op of 
boven het niveau van het basisschooladvies zit. 

Vmbo
Voor al onze vmbo-leerlingen geldt dat zij op het niveau van het basisschooladvies zitten of daarboven. (School-
naam) doet er dan ook veel aan om dit niveau te behouden. Vooral onze persoonlijke aandacht voor leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben, doet veel goed.

Havo 
Bij onze havo-leerlingen zien we dat 10% onder het niveau van het basisschooladvies zit. Het gaat hier om minder 
dan 5 leerlingen (<5) dus wij maken ons hierover niet ongerust. Vanzelfsprekend houden wij onze resultaten goed 
in de gaten en zullen wij actie ondernemen wanneer we een grotere afwijking zien.

Tekstvoorbeeld 2

In de grafiek Schooladvies en plaatsing ziet u welk percentage van de leerlingen uit de 3de klas onder, op of 
boven het niveau van het basisschooladvies zit. 

Voor bijna alle afdelingen geldt dat onze leerlingen op het niveau van het basisschooladvies zitten. Helaas laat de 
vwo afdeling een ander beeld zien. 20% van de leerlingen die een vwo-advies hadden, zitten nu op de havo. We 
zijn aan het onderzoeken wat hier de oorzaak van is en welke stappen we kunnen ondernemen om verbetering in 
de toekomst te realiseren. 
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Toelichting Doorstroom binnen de school

Tekstvoorbeeld 1

Doorstroom binnen de school laat zien hoeveel leerlingen hun school afmaken zonder te blijven zitten.

Weinig zittenblijvers in onderbouw 
Op het vmbo-b doorloopt 96% van de leerlingen de onderbouw (1e en 2e klas) zonder te blijven zitten. Voor vm-
bo-k is dat 100%. Dit zijn prima cijfers die rond en boven het landelijk gemiddelde liggen.  

In bovenbouw doen leerlingen vaker een jaar over
Op het vmbo-b doorloopt 84,3% van de leerlingen de bovenbouw zonder te blijven zitten. Voor vmbo-k is dat 
78,4%. De oorzaak voor het verschil tussen onder- en bovenbouw is dat we in de bovenbouw leerlingen vaker 
een jaar laten overdoen. 

Hogere cijfers op eindexamen
In de bovenbouw kan het soms wel nodig zijn dat een leerling een jaar overdoet. Daarmee willen we bereiken 
dat het instroomadvies van de basisschool minimaal de uitstroom met diploma is. Concreet betekent dit dat een 
leerling niet met een diploma onder zijn of haar kunnen de school verlaat.

Tekstvoorbeeld 2

Doorstroom binnen de school laat zien hoeveel leerlingen hun school afmaken zonder te blijven zitten.

De doorstroom is bovengemiddeld
Voor het havo en het vwo ligt de doorstroom in de onderbouw en de bovenbouw boven het landelijke 
gemiddelde. Inmiddels is dat ook voor het de bovenbouw van vmbo-t het geval. 

Zo bereiken we goede doorstroom
We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een verdere verbetering van de doorstroomresultaten. 
Wat hebben we gedaan?
 ✓ We geven leerlingen meer regie geven over hun leerprogramma. 
 ✓ We bieden extra uitdagingen aan – zoals tweetalige programma’s – om de leermotivatie te vergroten. 
 ✓ We bieden leerlingen die dat nodig hebben de mogelijkheid om bijles te volgen. 
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Toelichting Slaagpercentage

Tekstvoorbeeld 1

Het slaagpercentage laat zien hoeveel procent van de eindexamenleerlingen is geslaagd. Op de havo en het vwo 
van (Schoolnaam) is het slaagpercentage de afgelopen jaren steeds verder gestegen. 

Hoge score voor havo
De havo had in 2014-2015 zelfs een slaagpercentage van 85%. Hiermee scoren wij boven het landelijk gemiddel-
de. We doen ons best om het slaagpercentage elk jaar verder te verhogen.

Score voor vwo stijgt
Ook op het vwo gaat het elk jaar beter. Het slaagpercentage is 84%. Dat ligt iets onder het landelijk gemiddelde. 
We hebben er alle vertrouwen in dat de vwo-resultaten komend jaar ook op of boven het landelijk gemiddelde 
uitkomen. Op het vwo hebben we namelijk hetzelfde team als op de havo. 

Tekstvoorbeeld 2

Het slaagpercentage laat zien hoeveel procent van de eindexamenleerlingen is geslaagd. 

Goede score voor vmbo-tl en havo 
We zijn tevreden over de slaagpercentages van vmbo-tl en havo. Beide afdelingen scoren al jaren rond het 
landelijk gemiddelde. 

Goede doorstroomcijfers voor het vwo
Het slaagpercentage op het vwo viel dit jaar tegen. Dit komt onder andere doordat we sinds (schooljaar) leerlin-
gen minder snel een jaar over laten doen in de bovenbouw. (Schoolnaam) kiest hiervoor omdat (reden opgeven). 
Een positief gevolg van deze keuze, is dat onze doorstroomcijfers zijn verbeterd. U vindt deze cijfers onder het 
kopje ‘Resultaten’ - ‘Doorstroom binnen de school’.

Toelichting Examencijfer

Tekstvoorbeeld 1

Het examencijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het school examen (SE) en het centraal examen (CE). 
Voor het vmbo is het examencijfer een gemiddelde van het cijfer voor het centraal schriftelijk (CS) en het praktisch 
examen (PE). 

Het vmbo scoort bovengemiddeld
We zijn blij te zien dat ons gemiddelde examencijfer (7,2) voor 2015-2016 boven het landelijke gemiddelde ligt. 
En dat ons gemiddelde de afgelopen jaren blijft stijgen. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ligt 
het gemiddelde examencijfer zelfs ver boven het landelijk gemiddelde. 

De havo scoort gemiddeld
Op onze havo zijn de gemiddelde examencijfers de afgelopen jaren stabiel. Voor 2015-2016 was het gemiddelde 
een 6,5. Daarmee scoort de havo dit jaar precies op het landelijke gemiddelde. 
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Tekstvoorbeeld 2 

Het examencijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het school examen (SE) en het centraal examen (CE). 

Wij gaan voor bovengemiddelde resultaten
Als eerste valt op dat de gemiddelde examencijfers van (Schoolnaam) in orde zijn. Maar wij willen graag 
bovengemiddelde resultaten. Daarom voeren we de volgende veranderingen door: 
 ✓ We zullen leerlingen die dat nodig hebben bijlessen aan gaan bieden.
 ✓ We gaan leerlingen helpen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, zoals plannen, 
  eigen regie nemen en samenwerken. Dit helpt hen ook met hun studie.

Leerlingen scoren beter op schoolexamen
Daarnaast valt het op dat de leerlingen van (Schoolnaam) op het SE beter scoren dan op het CE. Als het verschil 
tussen de examencijfers te groot wordt, kan dat betekenen dat het SE te makkelijk is. We zouden dan een plan 
van aanpak moeten maken om het niveau gelijk te trekken. Maar hiervan is op dit moment nog geen sprake.

Toelichting Vervolgopleiding

Tekstvoorbeeld 1

Hier ziet u welke vervolgopleiding leerlingen kiezen nadat ze hun diploma hebben behaald. Leerlingen kunnen 
naar het beroepsonderwijs gaan of doorstromen naar een hoger niveau binnen het voortgezet onderwijs. 

Doorstromen naar hoger niveau
Onze leerlingen komen over het algemeen terecht op een vervolgopleiding waarvoor ze zijn opgeleid. We moedi-
gen leerlingen aan om binnen onze school door te stromen naar een hoger opleidingsniveau. Zo ziet u dat 20% 
van onze vmbo-t leerlingen naar de havo gaat. 

Goede begeleiding
We willen dat leerlingen een goede vervolgstudie kiezen. Daarom helpen onze decanen leerlingen in het maken 
van een goede vervolgkeuze. Ook volgen de decanen de leerlingen als ze eenmaal op het vervolgonderwijs zit-
ten. Dit helpt uitval in de toekomst voorkomen. Daarnaast werken de decanen actief samen met het vervolgonder-
wijs. En kijken ze hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren zodat het beter aansluit bij de vervolgopleiding.

Tekstvoorbeeld 2

Hier ziet u welke vervolgopleiding leerlingen kiezen nadat ze hun diploma hebben behaald. Leerlingen kunnen 
naar het beroepsonderwijs gaan of doorstromen naar een hoger niveau binnen het voortgezet onderwijs. 

Veel leerlingen naar mbo
De meeste leerlingen van (Schoolnaam) gaan na hun eindexamen naar het mbo. 10% van de stroomt door naar 
de havo. 

Doorstroom naar havo stimuleren
We willen de doorstroom naar de havo stimuleren. Daarom hebben leerlingen vanaf de 2de klas de mogelijkheid 
een plus-programma te volgen. Ze volgen dan een vakkenpakket met één vak meer dan nodig. Bovendien sluit 
het pakket aan op de havo. 
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Waardering Inspectie

Tekstvoorbeeld 1

De Inspectie van het onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. Daarvoor bezoeken ze alle 
scholen tenminste eens in de vier jaar. Scholen worden beoordeeld met een voldoende, zwak of zeer zwak.

We zijn goed op weg
Uit het rapport van november 2015 blijkt dat onze inspanningen van de laatste jaren effect hebben gehad. We 
zijn ontzettend trots dat we voor de havo voldoen aan de gestelde normen. Voor het vwo is de beoordeling helaas 
nog ‘zwak’. 

Actieplan 
Onderstaand lichten wij de belangrijkste aandachtspunten voor het vwo toe.
 1. De kwaliteit van de lessen vertoont volgens de Inspectie van het Onderwijs grote onderlinge   
  verschillen. Het komende jaar zullen we hier aandacht aan besteden door docenten met elkaar    
  mee te laten kijken en elkaar feedback te laten geven. 
 2. De inzet van ICT-middelen is nog niet voldoende. Om het gebruik van deze middelen door 
  onze docenten te stimuleren zal een intensief opleidingstraject in gang gezet worden. 
 3. Ten slotte zullen wij meer aandacht besteden aan de begeleiding van leerlingen die 
  (voor een bepaald vak) beter dan gemiddeld presteren.

Tekstvoorbeeld 2

De Inspectie van het onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. Daarvoor bezoeken ze een 
keer per jaar alle scholen.

Best mogelijke beoordeling
(Schoolnaam) heeft dit jaar de best mogelijke beoordeling van de Inspectie ontvangen. Daar zijn we enorm trots 
op. Dit zijn de belangrijkste punten uit het Inspectierapport:
 ✓ (Conclusie 1)
 ✓ (Conclusie 2)
 ✓ (Conclusie 3)

Het hele Inspectierapport vindt u hier: [LINK].


