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1 Wat is Vensters 

Vensters is een programma voor scholen en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De 
PO-Raad en VO-raad ontwikkelen de informatieproducten binnen Vensters in samenspraak met de 
scholen zelf en in samenwerking met ict-partner Kennisnet. Deze informatieproducten zijn voor u 
beschikbaar via Mijn Vensters op de homepage op www.vensters.nl. 
 

 
 

2 Wat u kunt doen met uw Vensters-account  

 
Met een Vensters-account kunt u: 

 Via Mijn Scholen op de kaart uw gegevens presenteren op de website Scholen op de kaart. 

 Rapportages downloaden in het ManagementVenster die op toegankelijke wijze de resultaten en 
trends van uw school of schoolbestuur tonen met een vergelijkingsgroep. 

 Tevredenheidsonderzoeken uitvoeren onder leerlingen, ouders en medewerkers en deze 
publiceren op Scholen op de kaart. 

 De VO2020-scan invullen zodat u uw voortgang op het sectorakkoord kunt monitoren. 

 Als zelfstandig gymnasium de SHZG-enquête invullen. 
 

 

3 Uitleg instellen filters 

Een Vensters-account kan alleen aangemaakt worden door de gebruikersbeheerder die is toegewezen 
door uw bestuur. Het kan zijn dat er binnen uw organisatie (bestuur of school) al een Vensters-
gebruikersbeheerder is. Wanneer u hier binnen uw organisatie niet achter komt, kunt u onze servicedesk 
bij Kennisnet mailen of bellen: support@kennisnet.nl of 0800 3212233. Met uw Bestuurs- of 
BRINnummer, kunnen zij voor u opzoeken wie uw gebruikersbeheerder is. Hij of zij kan dan een account 
voor u aanmaken met de gewenste rechten. 
 
Wanneer er nog geen gebruikersbeheerder is betekent dat dat uw bestuur nog geen Vensters-account 
heeft. Kennisnet kan u dan helpen met de vervolgstappen een dergelijk account aan te maken. 
 

http://www.poraad.nl/
http://www.vo-raad.nl/
http://www.kennisnet.nl/
http://www.vensters.nl/
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4 Gebruikersbeheer  

 
De gebruikersbeheerder kan binnen zijn of haar Vensters-account doorklikken naar de pagina voor 
gebruikersbeheer. Klik rechtsboven op uw naam en klik op ‘Beheer gebruikers’. 
 

 
 
In het gebruikersbeheer kunt u: 
- rechten toekennen aan bestaande gebruikers (1) 
- nieuwe gebruikers aanmaken (2) 
- actieve gebruikers inzien (3)  
 

 
  

 

1 

2 3  
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5 Uitleg bij gebruikersrechten  
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6 Gebruikersrechten toekennen en wijzigen  

Om rechten toe te kennen aan een al bestaande gebruiker klikt u onder de knop ‘Selecteer een gebruiker’ 
op de juiste gebruiker. In het persoonlijke scherm van deze gebruiker kunt u aanvinken welke rechten u 
toe wilt kennen. U kunt klikken op ‘Gebruikersrechten wijzigen’ als u de persoonsgegevens of de 
gebruikersrechten van deze persoon wilt wijzigen. Klik vervolgens op ‘Opslaan’.  
 

 
 
 
6.1 Rechten op bestuursniveau 
De rollen zijn op verschillende niveaus toe te kennen (bestuursniveau, instellingsniveau of schoolniveau). 
Heeft u een account op bestuursniveau? Let dan op: gebruikers kunnen rechten krijgen om informatie te 
lezen, toe te voegen en te bewerken voor één school, verschillende scholen of alle scholen die onder een 
bestuur vallen. Wanneer een gebruiker maar voor één school toegang tot de beheermodule nodig heeft, 
vinkt u achter die school aan welke rechten een gebruiker krijgt. 
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6.2 Rechten op schoolniveau 
Hieronder ziet u bijvoorbeeld het Venster College Instelling, waaronder drie op zichzelf staande locaties 
horen. Maakt u een gebruiker aan voor het Venster College X, dan vinkt u hokjes aan achter het Venster 
College X op het laagste niveau: 10001-0AA-000. 

 
 
Maakt u een gebruikersaccount aan voor iemand die voor alle drie de scholen de  
Vensters gaat vullen? Dan vinkt u de hokjes op het hogere niveau aan: 10001-00AA 

 
Heeft u de juiste gegevens ingevoerd en rechten verleend voor de juiste school? Klik  
dan op ‘Uitnodigen’. De nieuwe gebruiker krijgt een uitnodiging met activatielink. 
 
Let op: De activatielink is zeven dagen geldig. Binnen een week moet een gebruiker  
actief zijn. Anders verloopt de account en moet de uitnodiging opnieuw aangemaakt  
en verstuurd worden. 
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7 Actieve gebruikers  

Onder de knop ‘Actieve gebruikers’ vindt u een overzicht van alle gebruikers die deze school heeft. U kunt 
hier in een oogopslag zien welke rollen de verschillende gebruikers hebben. Dit overzicht is bijvoorbeeld 
handig om te zien of er mensen zijn die bepaalde rechten wel of niet moeten hebben. We raden u aan om 
aan het begin van het schooljaar de lijst door te nemen om te zien of deze nog actueel is. 
 

 
 
 
 
 
 


