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Aantal Leerlingen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Aantal leerlingen

definitie: De indicator Aantal leerlingen  toont het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving op 1 oktober van een schooljaar.

toelichting:

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, 

CBS en andere partijen. Doel is om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde 

definities en algoritmes. Het totaal van het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving op 1 oktober van het schooljaar. Een 

hoofdinschrijving is een geldige inschrijving op peildatum, altijd bekostigd, anders dan LGF of crisis/observatie. Er is altijd maximaal, 

maar niet minimaal, één hoofdinschrijving per persoon.

berekeningswijze: De berekeningen worden gedaan door DUO.

Scope

Basisonderwijs (bao)/speciaal basisonderwijs (sbo)/speciaal onderwijs (so)

Uitzonderingen:

Leerjaar is niet beschikbaar voor so

Verblijfsjaar is niet beschikbaar voor bao en sbo

vergelijkingsgroep: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijstype.

scope: po

Inhoud

De informatie die voor alle scholen wordt getoond:

Totaal aantal leerlingen van de school, met benchmark

Trend van 5 jaar (zodra beschikbaar) van totaal aantal leerlingen van de school

Uitsplitsing naar leeftijd (op 1 oktober), in aantallen, met benchmark

Uitsplitsing naar leerjaar (bo/sbo), in aantallen, met benchmark

Uitsplitsing naar verblijfsjaar (so/vso), in aantallen, met benchmark

De extra informatie die scholen kunnen tonen:

Verhouding aantal jongens/meisjes (in percentages), met benchmark

Uitsplitsing aantal leerlingen naar onderwijstype (alleen voor so/vso gecombineerde scholen)

De informatie die voor alle scholen wordt getoond:

De bestuursrapportage Aantal leerlingen  toont:

De groei of krimp van het aantal leerlingen van de scholen onder het bestuur in de laatste drie jaar

Het aantal leerlingen per leerjaar van de scholen onder het bestuur 

Bron

databron:
De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1-10-2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO (Wet op het primair onderwijs) en komen 

uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer).

validiteit en 

betrouwbaarheid:

De leerlingaantallen zijn gebaseerd op een voorlopige of definitieve foto uit BRON (momentopname uit Basisregister 

Onderwijsnummer). De voorlopige foto bevat gegevens die nog niet zijn goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk 

schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve 

leerlingaantallen vastgesteld.

onderwijssoort:

basisinformatie:

extra informatie:

ManagementVenster:
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Algemene gegevens school 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Algemene gegevens school

definitie: De indicator Algemene gegevens school  toont de algemene gegevens zoals adres, schooltype en denominatie.

toelichting:

De school heeft de mogelijkheid om gegevens, zoals adres en denominatie, in Vensters zelf aan te passen. Hiervoor is gekozen omdat 

de gegevens soms niet altijd actueel meer zijn (Vensters PO ververst de gegevens van DUO jaarlijks) en er bijvoorbeeld een postadres 

getoond wordt i.p.v. het bezoekadres van de school. LET OP: als gegevens bij Vensters PO worden gewijzigd, zijn deze niet automatisch 

in de centrale data bij DUO gewijzigd. Dit moet de school apart doen in BRON.

berekeningswijze: De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Scope

onderwijssoort: Basisonderwijs (bao)/speciaal basisonderwijs (sbo)/speciaal onderwijs (so)

scope: po

Inhoud

Basisinformatie is:

Naam school (1)

Adres (straat, postcode en plaats) (1)

Telefoonnummer (1)

E-mail (1)

Website van de school (1)

Denominatie (openbaar/katholiek/protestants christelijk e.d.) (1)

Onderwijstype (bo/sbo/so/vso)

Naam bestuur waaronder de school valt (2)

Website van het bestuur (2)

Aantal scholen onder het bestuur

Extra informatie is:

Onderwijsconcept (Jenaplan/Montessori e.d.)

Foto('s) van de school

Bron

databron:

De gegevens uit de basisinformatie worden centraal aangeleverd; dit zijn de gegevens zoals bekend bij DUO. De gegevens (1) kunnen 

vervolgens worden aangepast door de school zelf, met uitzondering van aantal scholen onder het bestuur en onderwijstype. De 

gegevens (2) kunnen worden aangepast op bestuursniveau.

validiteit en 

betrouwbaarheid:

De algemene gegevens zijn voor een deel afkomstig van DUO. Daarbij gaat het om de naam- en adresgegevens van de school zoals 

bekend bij DUO, onderwijstype en denominatie.

extra informatie:

basisinformatie:
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Belangrijke Ketenpartners 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Belangrijke ketenpartners

definitie: Deze indicator toont de ketenpartners waarmee de school samenwerkt.

Een belangrijke ketenpartner is een professionele organisatie waarmee de school op structurele wijze samenwerkt volgens vooraf 

opgestelde afspraken of een samenwerkingsovereenkomst. Voor deze indicator worden de volgende categorieën onderscheiden: 

voor- en vroegschoolse educatie

medische zorg

jeugdhulp

arbeidsgerelateerde organisaties

onderwijs (gerelateerde) instellingen

Voor deze indicator wordt de volgende intensiteit van samenwerking onderscheiden: 

niet van toepassing

soms

regelmatig

vaak

berekeningswijze: De berekeningswijze is niet van toepassing voor deze indicator

Scope

onderwijssoort: Speciaal basisonderwijs (sbo)/speciaal onderwijs (so) (m.u.v. samenwerkingsverbanden voor cluster 1 en 2)

vergelijkingsgroep: Deze indicator is niet geschikt voor vergelijking.

scope: po

Inhoud

basisinformatie: De samenwerking met ketenpartners ingedeeld in categorieën en de intensiteit van de samenwerking.

Scholen kunnen ook de volgende informatie tonen op Scholen op de kaart:

De samenwerkingsverband(en) waarin de school participeert (niet voor so cluster 1 en 2).

De ketenpartners waarmee wordt samengewerkt, met een link naar de website van deze ketenpartner.

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

toelichting:

extra informatie:
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Kenmerken personeel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Kenmerken personeel

definitie:
De indicator personeel geeft inzicht in het totaal aantal fte, de gemiddelde leeftijd van het personeel, de leeftijdsopbouw, de 

onderverdeling man/vrouw, personele opbouw per functiegroep en geslacht en aantal leerlingen per fte.

De gegevens betreffen personen met een betrekkingsomvang groter dan 0 fte op peildatum 1 oktober. De selectie is op basis van de 

reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. De 

personeelsgegevens over het jaar 2007 hebben betrekking op onderwijsinstellingen met leerlingen. De personeelsgegevens over 2008 

tot en met 2011 bevatten ook gegevens van instellingen zonder leerlingen die vallen onder een bevoegd gezag van minimaal één 

instelling met leerlingen. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN-nummer, wordt de functie met de grootste 

betrekkingsomvang als hoofdfunctie gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep. Formatie 

op basis van gemeentelijke gelden (bijvoorbeeld projectformatie) is niet beschikbaar in deze data. 

Het laagste beschikbaarheidsniveau van de data is het BRIN-niveau (instellingsniveau).

berekeningswijze: De berekeningen worden gedaan door DUO.

Scope

onderwijssoort: Basisonderwijs (bao)/speciaal basisonderwijs (sbo)/speciaal onderwijs (so)

De vergelijkingsgroepen zien er als volgt uit voor de onderwijstypen: 

Bao: de vergelijkingsgroep bestaat uit scholen met hetzelfde aantal leerlingen (op instellingsniveau) en met hetzelfde schoolgewicht

Sbo/so: de vergelijkingsgroep bestaat uit scholen met hetzelfde aantal leerlingen (op instellingsniveau)

scope: po

Inhoud

De volgende kenmerken van het personeel worden getoond:  

Personele leeftijdsopbouw, in percentages per leeftijdscategorie, met benchmark

Trend (5 jaar, zodra beschikbaar) van totaal aantal fte, met benchmark

Trend (5 jaar, zodra beschikbaar) van gemiddelde leeftijd, met benchmark

Trend (5 jaar, zodra beschikbaar) van gemiddelde leeftijd uitgesplitst naar geslacht, met benchmark

Kengetallen bemensing (totaal formatie, gemiddelde deeltijdfactor, aantal medewerkers), met benchmark

Personele opbouw in fte per functiegroep, in aantallen en percentages, met benchmark

Personele opbouw in fte per functiegroep en geslacht, in percentages

Het aantal leerlingen per fte

Trend (5 jaar, zodra beschikbaar) aantal leerlingen per fte

Bron

databron:
Schoolbesturen (bevoegde gezagen) zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen 

salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De gegevens zijn gebaseerd op Open Data bestanden (data.duo.nl)

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Leveranciers kennen elk hun eigen nummers toe aan personen om ze te kunnen identificeren. Een persoon kan daardoor in de 

leveringen met verschillende persoonsnummers voorkomen en dubbel geteld worden. Er kunnen ook dubbeltellingen optreden als een 

persoon bij verschillende instellingen werkzaam is, maar wel hetzelfde persoonsnummer heeft. In deze gevallen kan het voorkomen dat 

een overschatting van het aantal personen plaatsvindt.  Voor de volledigheid van de gegevens is DUO afhankelijk van leveringen door 

salarisverwerkers en bevoegde gezagen van scholen. Elk jaar ontbreken van één of meer instellingen gegevens, omdat deze niet zijn 

geleverd. Vanaf 2004 is het aantal scholen waarvan geen gegevens beschikbaar zijn fors gestegen. Door nieuwe regelgeving is deze 

trend echter vanaf 2008 omgebogen.

toelichting:

vergelijkingsgroep:

basisinformatie:
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Kwaliteitszorg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Kwaliteitszorg

definitie: Deze indicator toont informatie over de kwaliteitszorg binnen de school.

toelichting:

De school geeft aan welke plaats kwaliteitszorg heeft in het onderwijs. Daarnaast kan de school zichzelf meten op 7 stellingen die zijn 

gebaseerd op kwaliteitsaspect 9 (De school zorgt systematisch voor behoud of verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs) van het 

kernkader Primair Onderwijs van de inspectie. En de school kan informatie geven over het aandachtspunt waarop de school zich de 

komende tijd richt.

berekeningswijze: De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Scope

onderwijssoort: BO/SBO/SO.

vergelijkingsgroep: De benchmark is niet van toepassing op deze indicator.

scope: po

Inhoud

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

basisinformatie:
Om deze indicator te kunnen publiceren moet de school in ieder geval antwoord geven op de vraag: Op welke manier is uw school bezig 

met kwaliteitszorg? 
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Leerlingtevredenheid 

 

 
 
 

Naam en definitie

naam: Leerlingtevredenheid

De demoversies van de tevredenheidsenquêtes van Vensters zijn tijdelijk niet beschikbaar omdat de vragenlijsten worden overgezet 

naar een nieuwe omgeving. 

Vragenlijst leerlingtevredenheid

Leerjaar

0. Ik zit in groep 6 / 7 / 8 

De sfeer op school (Antwoordschaal: - - / - / + / + + / weet ik niet) 

1. Hoe graag ga je naar school? 

2. Hoe veilig voel je je op school? 

3. Hoe duidelijk vind je de regels op school? 

4. Heb je het naar je zin in de groep? 

5. Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen?

De lessen op school (Antwoordschaal: - - / - / + / + + / weet ik niet) 

6. Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school? 

7. Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester? 

8. Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet? 

9. Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is? 

Rapportcijfer (Antwoordschaal: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / weet ik niet) 

10. Welk rapportcijfer geef je de school? 

De veiligheid op school (Antwoordschaal: nooit / soms / vaak / altijd / weet ik niet) 

11. Ik word op school gepest door andere leerlingen. 

12. Ik word online gepest door andere leerlingen. 

13. Andere leerlingen doen mij expres pijn. 

14. Ik ben bang voor andere leerlingen. 

15. Mijn juf of meester helpt bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen. 

NB: vraag 15 is alleen voor regulier basisonderwijs. Deze vraag maakt geen onderdeel uit van de enquête voor speciaal basisonderwijs.

De getoonde informatie over de leerlingtevredenheid is op basis van vraag 1 t/m 10.

De vragenlijsten worden afgenomen op een 4-puntsschaal en omgerekend naar een 10-puntsschaal. Alleen de vraag naar het 

rapportcijfer is hierop een uitzondering, die wordt al afgenomen in de 10-puntsschaal. 

Omrekening van de overige vragen gebeurt volgens de volgende formule: 3 x score in 4-puntsschaal - 2.

Scope

onderwijssoort: BO

vergelijkingsgroep:
De benchmark wordt vastgesteld over alle scholen die de resultaten hebben gepubliceerd. De datum waarop de benchmark wordt 

vastgesteld wordt getoond bij de resultaten op Scholen op de kaart.

scope: po

Inhoud

Deze indicator bestaat uit leerlingtevredenheid:  

De scores op de 10 vragen van de vragenlijst leerlingtevredenheid worden getoond.

Daarnaast wordt over deze scores een gemiddelde tevredenheidsscore berekend.

toelichting:

berekeningswijze:

basisinformatie:

definitie: Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van de leerlingen uit de groepen 6/7/8 of 7/8.
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Onderwijstijd 

 

 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Onderwijstijd

definitie: Deze indicator toont informatie over hoeveel tijd de school per leerjaar per week besteedt aan de verschillende vakken.

toelichting:
Het percentage van de tijd die de school per week besteedt aan de verschillende vakken (totale onderwijstijd van alle leerjaren). Plus het 

aantal uur/minuten dat de school per leerjaar per week besteedt aan de verschillende vakken.

De berekeningen worden gedaan door Vensters PO. 

Alle uren per vak en per leerjaar worden gesommeerd.

Alle uren voor alle vakken voor alle leerjaren worden gesommeerd.

De berekening van de percentages per vak gaat als volgt: het aantal uur per vak voor alle leerjaren / het totaal aantal uren voor alle 

vakken voor alle leerjaren x 100%

Scope

onderwijssoort: BO/SBO Voor SO wordt de informatie per uitstroombestemming weergegeven.

vergelijkingsgroep: De benchmark is niet van toepassing op deze indicator.

scope: po

Inhoud
Er wordt getoond hoeveel procent van de tijd de school per week aan de volgende vakken besteedt (gemiddelde totale onderwijstijd van 

leerjaren 3 t/m 8):

Taal

Lezen

Rekenen/wiskunde

Wereldoriëntatie

Kunstzinnige en creatieve vorming

Bewegingsonderwijs

Levensbeschouwing

Engelse taal

Anders , namelijk:   

Aantal uur/minuten dat de school per leerjaar gemiddeld per week aan de volgende vakken besteedt (gemiddelde totale onderwijstijd 

van leerjaren 3 t/m 8):

Taal

Lezen

Rekenen/wiskunde

Wereldoriëntatie

Kunstzinnige en creatieve vorming

Bewegingsonderwijs

Levensbeschouwing

Engelse taal

Anders , namelijk: 

De ingevulde uren/minuten worden per leerjaar opgeteld tot een totaal aantal uren/minuten per week.

Aantal uur/minuten dat de school in leerjaren 1 en 2 gemiddeld per week besteed aan de verschillende vakken.

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

berekeningswijze:
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Organisatie van het onderwijs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouders en school 

 

Naam en definitie

naam: Organisatie van het onderwijs

definitie: Deze indicator toont hoe een school het onderwijs organiseert

Informatie wordt getoond over: 

a) hoe de leerlingen zijn gegroepeerd; 

b) welke vakleerkrachten binnen een school aanwezig zijn;

c) hoe vervanging bij verlof geregeld wordt.

berekeningswijze: De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Scope

onderwijssoort: BO/SBO/SO.

vergelijkingsgroep: De benchmark is niet van toepassing op deze indicator.

scope: po

Inhoud

Getoond wordt: 

Hoe de leerlingen worden gegroepeerd:

Leerstofklassen (leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)

Combinatiegroepen (samenvoegen van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)

Bouwgroepen / Stamgroepen (leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)

Groepsdoorbrekende niveaugroepen (leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of 

activiteiten)

De school geeft antwoord op de vraag: 

Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

toelichting:

basisinformatie:
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Oudertevredenheid 

 

Naam en definitie

naam: Ouders en school

definitie: Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van ouders en hoe de school de samenwerking met ouders organiseert.

Informatie wordt getoond over:

Oudertevredenheid

Ouderparticipatie

Vrijwillige ouderbijdrage

Schoolverzekering

Verzuimprotocol

berekeningswijze: Er worden geen berekeningen gedaan.

Scope

onderwijssoort: SBO / SO / VSO

vergelijkingsgroep: Er is geen vergelijkingsgroep

scope: po

Inhoud

Ouderbetrokkenheid:

Hierover wordt aan een school de volgende vraag (met toelichting) gesteld:

Wat is de visie van uw school op ouderbetrokkenheid? 

Op welke manier worden ouders geïnformeerd?

Wat is de klachtenregeling van de school?

Wordt op uw school gewerkt met een school-ouderovereenkomst?

Vrijwillige ouderbijdrage: 

Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage? Ja/Nee 

Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in euro's? 

Welke activiteiten worden bekostigd?

Zijn er overige schoolkosten? Ja/Nee

Schoolverzekering

Is er sprake van een schoolverzekering? Ja/Nee

Extra details/waarom niet

Verzuimprotocol

Op welke manieren kunnen ouders hun kind ziekmelden?

Op welke manieren kunnen ouders verlof aanvragen?

Ouderbetrokkenheid: 

Of de school een keurmerk/label heeft op het gebied van ouderbetrokkenheid:

N.v.t.

Nee

Ja, Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0

Ja, Label Innovatie School Ouders Partnerschap

Ja, namelijk

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

toelichting:

basisinformatie:

extra informatie:
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Overstappers 

 

Naam en definitie

naam: Oudertevredenheid

definitie: Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van ouders over de school. 

De demoversies van de tevredenheidsenquêtes van Vensters zijn beschikbaar op vensters.nl. 

Vragenlijst oudertevredenheid:

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?

Hoe veilig voelt uw kind zich op school?

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?

Welk rapportcijfer geeft u de school?

Alle vragen zijn verplicht. Voor de antwoorden wordt een 4-puntsschaal gebruikt met de volgende waarden: 

1 = - - 

2 = - 

3 = + 

4 = + +

Scholen kunnen ook een bestand uploaden.

De vragen die worden afgenomen op een 4-puntsschaal, worden omgezet naar een 10-puntsschaal. 

Omrekening van de 4-puntsschaal gebeurt volgens de volgende formule: 3 x gemiddelde - 2.

Scope

onderwijssoort: BO / SBO / SO

vergelijkingsgroep: De benchmark is van toepassing op alle scholen die de resultaten van Oudertevredenheid hebben gepubliceerd.

scope: po

Inhoud

basisinformatie:
Oudertevredenheid: de scores op de vragenlijst oudertevredenheid worden getoond. Daarnaast wordt over deze scores een gemiddelde 

tevredenheidsscore berekend.

Bron

databron:

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de partij die het onderzoek 

afneemt. De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april. Er zijn 

verschillende leveranciers van tevredenheidsonderzoeken aangesloten bij Vensters. Op https://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting-

po is een overzicht te vinden. Wanneer een school een onderzoek heeft afgenomen bij een van de aangesloten leveranciers is het 

mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

toelichting:

berekeningswijze:
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Naam en definitie

naam: Overstappers

definitie:
Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van deze school gestart of ze hebben deze 

school eerder dan einde groep 8 verlaten. De indicator geeft informatie over de tussentijdse in- en uitstroom.

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, 

CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en 

algoritmes. 

Tussentijdse in-, door- en uitstroom: leerlingen die op twee peilmomenten (1 oktober op t-1 en 1 oktober op t) binnen het PO-veld 

aanwezig zijn, gelden als tussentijdse in-, door- en uitstroom. Als een leerling van buiten het PO instroomt, of uit het PO vertrekt, dan is 

sprake van reguliere in- en uitstroom. De tussentijdse in-, door- en uitstroom wordt op instellingsniveau bepaald en op schoolniveau 

weergegeven. Waar het hieronder over school gaat wordt dus bedoeld: op instellingsniveau bepaald en op schoolniveau weergegeven. 

Tussentijdse instroom: leerlingen die op jaar t-1 op school B zaten en op jaar t op school A zitten, is voor school A tussentijdse 

instroom. 

Tussentijdse uitstroom: leerlingen die op kaar t-1 op school A zaten en op jaar t op school C zitten, is voor school A tussentijdse 

uitstroom. 

N.B. een leerling die tussentijds in- en uitstroomt is dus tegelijkertijd in- en uitstroom: voor de school waar hij vandaan komt is de 

leerling tussentijdse uitstroom, voor de school waar hij naartoe gaat is hij tussentijdse instroom. In het stroomschema is stroom X voor 

school A tussentijdse uitstroom, voor school C tussentijdse instroom, stroom Z is tussentijdse instroom voor school A en tussentijdse 

uitstroom voor school B. 

Tussentijdse doorstroom: leerlingen die op dezelfde school op jaar t-1 en op jaar t voorkomen. 

Gemiddelde verblijfsduur: de gemiddelde verblijfsduur op de instelling in jaren. 

Versnelde doorstroom: leerlingen die op t-1 in leerjaar-2 of leerjaar-3 (of enz.) en op t in leerjaar voorkomen. 

Zittenblijven: leerlingen die in twee opvolgende schooljaren op dezelfde school in hetzelfde leerjaar voorkomt. 

Kleuterverlenging: leerlingen in leerjaar 2, waarvan de leeftijd op 1 oktober 6 of 7 en het aantal verblijfsjaren in het basisonderwijs 3 of 4 

is. 

Kleuterversnelling: leerlingen in leerjaar 3, waarvan de leeftijd op 1 oktober lager dan 6 en het aantal verblijfsjaren in het basisonderwijs 

1 of 2 is.

De berekening wordt gedaan door Vensters, op basis van de onderstaande berekeningswijzen. 

Tussentijdse in- en uitstroom: wordt in totaal weergegeven, per onderwijstype en per bouw (onder (leerjaar 1-2), midden (leerjaar 3-5), 

boven (leerjaar 6-8). Tussentijdse uitstroom wordt ook weergegeven naar de gemiddelde verblijfsduur van uitstromende leerlingen. 

Afhankelijk van de categorie worden gegevens uit t-1 of t gebruikt. Voor tussentijdse uitstroom worden de gegevens (leerjaar en 

verblijfsduur) op t-1 gebruikt, voor tussentijdse instroom de gegevens op t. Dit geldt ook voor de bepaling van de percentages, het 

percentage tussentijdse uitstroom vanuit school A is stroom X, gedeeld door Q (het aantal leerlingen op school A op t-1, dat op t-1 en op 

t in het PO zit). Het percentage tussentijdse instroom op school A is stroom Z, gedeeld door V (het aantal leerlingen op school A op t, dat 

op t-1 en op t in het PO zit). Alleen de leerlingen die in twee opvolgende jaren op dezelfde school zitten worden meegenomen in de 

bepaling van de percentages kleuterverlengers, kleuterversnellers, zittenblijvers en doorstroom leerlingen. Leerlingen die verhuizen 

worden dus niet meegenomen, maar eruit gefilterd. 

Percentage kleuterverlengers: het aantal leerlingen in leerjaar 2, waarvan de leeftijd op 1 oktober 6 of 7 en het aantal verblijfsjaren in het 

basisonderwijs 3 of 4 is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal leerlingen in leerjaar 2. De percentages van drie opvolgende 

schooljaren worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie, waarmee het driejarig voortschrijdend percentage wordt berekend; dit 

wordt weergegeven. Bijvoorbeeld, voor 2011 wordt gekeken naar de gemiddelden van 2011, 2010 en 2009. Deze berekening is conform 

de berekening van DUO.

Percentage kleuterversnellers: het aantal leerlingen in leerjaar 3, waarvan de leeftijd op 1 oktober lager dan 6 en het aantal verblijfsjaren 

in het basisonderwijs 1 of 2 is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal leerlingen in leerjaar 3. De percentages van drie 

opvolgende schooljaren worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie, waarmee het driejarig voortschrijdend percentage wordt 

berekend; dit wordt weergegeven. Bijvoorbeeld, voor 2011 wordt gekeken naar de gemiddelden van 2011, 2010 en 2009. Deze 

berekening is conform de berekening van DUO. 

Percentage zittenblijvers: het aantal leerlingen in leerjaar 3 tot en met 8, dat in twee opvolgende 1 oktober tellingen op dezelfde school in 

hetzelfde leerjaar voorkomt. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal leerlingen in leerjaar 3 tot en met 8. Dit wordt voor de laatste 

twee schooljaren bepaald. Deze berekening is conform de berekening van de Inspectie van het Onderwijs. 

Doorstroom leerlingen: het aantal leerlingen in leerjaar 3 tot en met 8 dat op t-1 op de school onderwijs volgde en waarvan op t wordt 

bepaald in welke mate zij op dezelfde school doorstromen. Daarbij vallen zij in één van de volgende categorieën: 

Doorstroom: op t-1 in leerjaar-1 en op t in leerjaar

Versnelde doorstroom: op t-1 in leerjaar-2 of leerjaar-3 (of enz.) en op t in leerjaar

Zittenblijven: op t-1 in leerjaar en op t in leerjaar

Uitstroom leerjaar 8: op t-1 in leerjaar 8, op t niet in het po.

berekeningswijze:

toelichting:
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Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar 

 

Scope

Basisonderwijs (bao)/speciaal basisonderwijs (sbo)/speciaal onderwijs (so)

Uitzonderingen zijn uitsplitsingen naar leerjaar. Deze worden alleen weergegeven voor het bao.

vergelijkingsgroep:
De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit: schoolsamenstelling (voor bao en sbo). Benchmarkgegevens zijn niet beschikbaar 

voor so-scholen.

scope: po

Inhoud

Basisinformatie is: 

Tussentijdse in- en uitstroom

Tussentijdse in- en uitstroom in percentage

extra informatie: Extra informatie is: de verblijfsduur van de overstappers.

Aanvullende informatie voor het ManagementVenster is: 

Trend totale tussentijdse in- en uitstroom (5 jaar zodra beschikbaar)

Tussentijdse in- en uitstroom per onderwijstype met verblijfsduur

Tussentijdse in- en uitstroom: in totaal en per bouw (onder (leerjaar 1-2), midden (leerjaar 3-5), boven (leerjaar  6-8) (voor bao en sbo)

Percentage doorstroom leerlingen (voor bao en sbo)

Trend percentage zittenblijvers, met landelijke benchmark en 5 jaar trend (zodra beschikbaar) (voor bao en sbo)

Trend doorstroom leerlingen: aantal leerlingen in leerjaar 3 tot en met 8 in categorieën: doorstroom, versnelde doorstroom, 

zittenblijven. Met landelijke benchmark en 5 jaar trend (zodra beschikbaar) (voor bao en sbo)

Percentage kleuterverlengers (driejaars gemiddelde), in het tweede leerjaar met landelijke benchmark en 5 jaar trend (zodra 

beschikbaar) (voor bao en sbo)

Percentage kleuterversnellers (driejaars gemiddelde), met landelijke benchmark en 5 jaar trend (zodra beschikbaar) (voor bao en 

sbo)

Trend percentage zittenblijvers, met landelijke benchmark en 5 jaar trend (zodra beschikbaar) en norm van de Inspectie van het 

Onderwijs (voor bao en sbo)

Bron

databron:
De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1-10-2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO (Wet op het primair onderwijs) en komen 

uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer)

validiteit en 

betrouwbaarheid:

De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op een voorlopige of defintieve foto uit BRON (momentopname uit Basisregister 

Onderwijsnummer). De voorlopige foto bevat gegevens welke nog niet zijn goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk 

schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve 

leerlingaantallen vastgesteld.

ManagementVenster:

onderwijssoort:

basisinformatie:
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Profiel van de school 

 

Naam en definitie

naam: Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar

definitie:
Deze indicator toont de positie van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo), in het derde leerjaar na uitstroom uit het primair onderwijs 

(po). De positie wordt getoond in relatie tot het vo-advies van de basisschool.

toelichting:
De PO-Raad en VO-raad maken afspraken over deze gegevens  in de werkgroep Doorstroommonitor 

https ://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/doorstroommonitor/doorstroommonitor-6-0/

berekeningswijze: De berekeningen worden gedaan door DUO, op basis van specificaties die opgesteld zijn binnen de Doorstroommonitor. 

Scope

onderwijssoort: Basisonderwijs (bao)/speciaal basisonderwijs (sbo)/ speciaal onderwijs (so).

scope: po

Inhoud

Basisinformatie is: 

positie in het derde leerjaar in percentage doorstroom naar onderwijssoort + leerweg in het vo, in relatie tot basisschooladvies. 

uitsplitsing naar adviezen vo, inclusief benchmarkgegevens.

Bron

databron:

Dit is een centrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door DUO. Het databestand 'PO-VO' bevat de 

gekoppelde gegevens van de verschillende 1-Cijfer bestanden voor po en vo waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd 

onderwijs vanaf 2010 de onderwijsroute kan worden gevolgd. Het 1-Cijfer bestand wordt samengesteld uit de gegevens over 

instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De 1-Cijfer bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

validiteit en 

betrouwbaarheid:

Het databestand 'VO-PO' is gebaseerd op (een koppeling van) de 1-Cijferbestanden van po en vo. Het 1-Cijfer bestand wordt 

samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en 

geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert, controleert de gegevens op interne consistentie.

basisinformatie:
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Naam en definitie

naam: Profiel van de school

definitie: Deze indicator toont het profiel van de school.

toelichting: Aan de hand van drie kernwoorden en een toelichting wordt het profiel van de school weergegeven.

berekeningswijze: De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Scope

onderwijssoort: BO/SBO/SO.

vergelijkingsgroep: De benchmark is niet van toepassing op deze indicator.

scope: po

Inhoud

Basisinformatie is:

kernwoorden (verplicht, bestaande sectie, geen wijzigingen)

de missie en visie van de school

de prioriteiten uit de missie of visie.

Optionele informatie is: 

een beschrijving van het uitdragen van de identiteit van de school. 

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

extra informatie:

basisinformatie:
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Resultaten Eindtoets 

 

Naam en definitie

naam: Resultaten eindtoets

definitie:
De indicator toont de gemiddelde (herberekende) score op de eindtoets van het totaal van leerlingen met een hoofdinschrijving en 

waarvoor een geldige eindtoets is ingevuld.

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, 

CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en 

algoritmes. Voor de berekening van de indicator eindtoets is zo dicht mogelijk gebleven bij de werkwijze zoals deze benoemd zijn in de 

'Regeling Leerresultaten' van OCW en toegepast worden door de Inspectie van het Onderwijs. 

NB. Tot 2014-2015 konden alleen gegevens van de Cito eindtoets en het Drempelonderzoek worden getoond. De scores van het 

Drempelonderzoek worden geconverteerd naar een Cito-score. 

De gemiddelde score is berekend op basis van de gegevens zoals deze bij DUO bekend zijn. De school heeft deze zelf uitgewisseld met 

BRON, via het eigen administratiesysteem. Bij de berekening van de gemiddelde schoolscore is rekening gehouden met de 

uitzonderingsgevallen die benoemd zijn in de Regeling leerresultaten PO van OCW. Dat zijn de regels die de Inspectie van het Onderwijs 

hanteert in het kader van het toezicht. Hieronder vallen regels ten aanzien van: 

leerlingen die volgens de inspectie de toets niet hoefden te maken,

leerlingen die de toets niet hebben gemaakt, maar dit wel hadden moeten doen. 

De uitzonderingsgevallen die de inspectie hanteert, zijn vertaald naar een manier waarop ze door het systeem automatisch kunnen 

worden meegenomen in de berekening van de gemiddelde score van de school. De uiteindelijke gemiddelde score kan afwijken van die 

van de inspectie, omdat de inspectie deze ook kan baseren op schoolbezoeken. De rekenregels voor de berekening zijn ontwikkeld door 

DUO en Vensters en afgestemd met de inspectie. De gemiddelde score van de school op de eindtoets wordt vergeleken met de 

ondergrens van de inspectie. Die ondergrens is gebaseerd op het percentage gewogen leerlingen op de school en op het soort 

eindtoets dat de school heeft afgenomen. De gemiddelde schoolscore van scholen die in 2016-2017 een IEP Eindtoets hebben 

afgenomen is gecorrigeerd, zodat ook hun schoolgemiddelde vergeleken kan worden met de ondergrens van de inspectie. De 

aanleiding hiervoor staat beschreven in de brief 'Correctiefactor voor uw schoolgemiddelde' van Bureau ICE op 4 september 2017. De 

historie van de rekenregels van schooljaar 2015-2016 en eerder is te vinden in het artikel 

https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/573/0/ Resultaten eindtoets (Vensters PO) - Historie rekenregels.

Rekenregels vanaf 2016-2017 

1. Het uitgangspunt is alle leerlingen in leerjaar 8, met een hoofdinschrijving.

2. Vervolgens worden ook leerlingen geselecteerd die niet in leerjaar 8 zitten & wel een toetsdatum hebben, met een hoofdinschrijving. 

Zo wordt uitgegaan van alle leerlingen op het moment van toetsafname.

3. Leerlingen die een andere toets dan een officiële eindtoets gemaakt hebben worden eruit gefilterd. Ongeacht of voor deze leerling 

een (onjuiste) toetsscore is ingevuld.

4. Leerlingen die een officiële eindtoets hebben gemaakt, maar een ongeldige score hebben (dat zijn waarden buiten de range van de 

officiële eindtoetsen, of geen score) worden eruit gefilterd.

5. Alle leerlingen van scholen die een officiële eindtoets afnemen en die niet onder regel 3 of 4 vallen, worden meegenomen.

6. Aan de hand van leerlingen die overblijven na toepassen van bovenstaande rekenregels wordt bepaald welke officiële eindtoets op 

de school wordt afgenomen. Indien er meerdere officiële eindtoetsen worden afgenomen, wordt bepaald wat de 'hoofdtoets'is. Dit 

wordt bepaald op basis van het hoogste aantal toetsdeelnemers voor een toets op school. Bij een gelijk aantal toetsdeelnemers wordt 

een keuze gemaakt in volgorde van het aantal toetsdeelnemers landelijk. Leerlingen die niet de hoofdtoets hebben afgenomen, maar 

wel een score van een andere officiële eindtoets hebben, worden eruit gefilterd.

7. Leerlingen die ontheffing hebben, worden eruit gefilterd. Dit zijn leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland verblijven en de taal 

onvoldoende beheersen (code 1: rekenregel 7a), zeer moeilijk lerende leerlingen (code 2: rekenregel 7b) en meervoudig 

gehandicapte leerlingen (code 3: rekenregel 7c).

8. Leerlingen die een vso- of PrO-advies hebben gekregen worden eruit gefilterd. Dit wordt gedaan door te kijken naar het eerste 

schooladvies wat voor deze leerlingen in BRON is ingevuld. Het herziene advies wordt buiten beschouwing gelaten.

9. Leerlingen die kort op school zitten, worden automatisch uitgefilterd. Dit zijn leerlingen die in het schooljaar van de eindtoets of het 

schooljaar daarvoor op de school zijn ingestroomd. Bijvoorbeeld: een leerling die op 1 augustus 2015 (voor het eerst) instroomt op de 

school, zal bij de eindtoets in schooljaar 2016-2017 uitgesloten worden van de berekening van de gemiddelde schoolscore. Deze 

leerling zit immers korter dan twee (volledige) schooljaren op de school.

10. Vervolgens wordt een correctie toegepast voor leerlingen die ten onrechte de toets niet gemaakt hebben. Leerlingen die geen 

(geldige) eindtoetsscore hebben, en niet bij voorgaande regels (7, 8 en 9) eruit gefilterd zijn, worden er alsnog uitgefilterd.

11. De gemiddelde schoolscore wordt berekend en afgerond op 1 decimaal. De overgebleven toetsdeelnemers die worden 

meegenomen in de berekening van de gemiddelde schoolscore, heten op Scholen op de kaart 'de meetellende toetsscores'.

Welke rekenregels kunt u als school zelf toepassen? 

De inspectie sluit leerlingen met een aangepast eindniveau uit. Het systeem kan deze leerlingen niet automatisch uitsluiten, dit kan 

handmatig in Mijn Scholen op de kaart. Deze leerlingen worden als volgt beschreven: bij de beoordeling van de leerresultaten in 

schooljaar 2014-2015 en volgende sluit de inspectie de leerresultaten van leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten uit. De 

beperkte cognitieve capaciteit van de leerling kan de school op twee manieren aantonen:

uit de gegevens in het leerlingdossier blijkt dat de leerling maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behaalt voor taal & rekenen.

de leerling heeft een IQ onder de 80. Bij een IQ-test geldt dat deze voldoet aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden 

Nederland (COTAN). Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar bevestigen gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de 

uitkomsten van de eerdere IQ-test. (bron: Regeling leerresultaten PO).

Scholen kunnen handmatig in Mijn Scholen op de kaart leerlingen korter dan vier jaar in Nederland (regel 7a) en/of de groep leerlingen 

korter dan twee jaar (regel 9) laten meetellen in de berekening van de gemiddelde eindtoetsscore (vanaf schooljaar 2015-2016).

Scholen kunnen met een aanvraagformulier in Mijn Scholen op de kaart individuele eindtoetsscore(s) van leerling(en) wel/niet laten 

meetellen in de berekening van de gemiddelde eindtoetsscore. Dit kan alleen wanneer een verzoek om een eindtoetsscore wel/niet 

mee te laten tellen niet voortkomt uit een incorrecte uitwisseling van eindtoetsgegevens met BRON (DUO).

Let op: handmatige aanpassingen in Mijn Scholen op de kaart hebben alleen consequenties voor de weergave van de gemiddelde 

eindtoetsscore op Scholen op de kaart en worden niet automatisch doorgevoerd in BRON. Verder worden de rekenregels die scholen 

zelf handmatig toepassen op hun leerlingen in Mijn Scholen op de kaart niet automatisch door de inspectie op dezelfde manier 

toegepast. Op basis van dossieranalyse is het mogelijk dat inspectie tot een andere conclusie komt.

toelichting:

berekeningswijze:
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Scope

onderwijssoort:
Basisonderwijs (bao). Voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo), zie 

https://support.kennisnet.org/index.php?/Knowledgebase/Article/View/409/34/eindtoetsgegevens-so-scholen-en-sbo-scholen

De vergelijkingsgroep bestaat uit scholen die een zelfde soort eindtoets hebben gebruikt en die een vergelijkbaar percentage gewogen 

leerlingen hebben. Dit laatste wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders. Het gaat hier alleen om scholen 

binnen het basisonderwijs en niet om scholen in het speciaal onderwijs (so) en in het speciaal basisonderwijs (sbo). 

De gemiddelde score op de eindtoets wordt vergeleken met de ondergrens van de Inspectie van het Onderwijs. Wanneer de 

gemiddelde schoolscore van de school op of boven de ondergrens ligt, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende. Deze ondergrens 

wordt per soort eindtoets bepaald en is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op een school. Heeft een school meer 

gewogen leerlingen, dan stelt de inspectie de ondergrens van deze school lager in.

scope: po

Inhoud

Basisinformatie is: 

Gemiddelde score op de eindtoets voor de gehele school, getoond ten opzichte van de ondergrens van de inspectie

Trendgegevens (5 jaar, zodra beschikbaar), getoond ten opzichte van de ondergrens van de inspectie

Deelnamegegevens aan de eindtoets, met trendgegevens

Aantal leerlingen in leerjaar 8 inclusief leerlingen die niet in leerjaar 8 zitten en wel een toetsdatum hebben

Aantal eindtoetsdeelnemers

Percentage gewogen leerlingen van de school

Type eindtoets

Scholen hebben de mogelijkheid om via een bijstellingsmodule een aantal leerlingen buiten beschouwing te laten die niet aan de toets 

hadden hoeven deelnemen volgens de regels uit de regeling leerresultaten. Indien zij deze mogelijkheid gebruiken, wordt het aantal 

leerlingen getoond dat niet langer in de berekening wordt meegenomen. De school kan naast de centraal beschikbare gegevens, haar 

eigen eindtoetsgegevens aanleveren. Per schooljaar kan een school aangeven: 

Welke eindtoets zij hebben afgenomen

Hoeveel leerlingen daaraan hebben deelgenomen

Wat de gemiddelde schoolscore is

Bron

databron:
De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1-10-2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO (Wet op het primair onderwijs) en komen 

uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer). De postcodegegevens komen uit GBA en worden gekoppeld aan BRON.

vergelijkingsgroep:

basisinformatie:

extra informatie:
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Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs

definitie: De indicator toont het advies dat leerlingen krijgen over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de school.

toelichting:

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, 

CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en 

algoritmes. De PO-Raad en VO-raad maken afspraken over deze gegevens in de werkgroep Doorstroommonitor 

(https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/doorstroommonitor/doorstroommonitor-6-0/)

berekeningswijze: De berekeningen worden gedaan door DUO, op basis van specificaties die opgesteld zijn binnen de Doorstroommonitor.

Scope

onderwijssoort: Basisonderwijs (bao)/speciaal basisonderwijs (sbo)/ speciaal onderwijs (so).

De vergelijkingsgroepen zien er als volgt uit voor de onderwijstypen:

Bao: de vergelijkingsgroep bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijstype en een vergelijkbaar percentage gewichtenleerlingen.

Sbo: de vergelijkingsgroep bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijstype.

So: de vergelijkingsgroep voor deze onderwijssoort is nog niet bepaald.

scope: po

Inhoud

Basisinformatie is: 

Uitsplitsing schooladvies naar type vervolgonderwijs, in percentages leerlingen, met benchmark

Uitsplitsing schooladvies naar type vervolgonderwijs met trend (5 jaar, zodra mogelijk), in aantallen en percentages, inclusief 

benchmark

extra informatie: Extra informatie is: uitsplitsing schooladvies vmbo naar met en zonder lwoo, in percentages leerlingen, met benchmark.

Uitsplitsing schooladvies op basis van de eindtoetsscore naar type vervolgonderwijs, in percentages leerlingen, met benchmark

Uitsplitsing schooladvies op basis van de eindtoetsscore naar type vervolgonderwijs met trend (5 jaar, zodra mogelijk), in aantallen en 

percentages, inclusief benchmark

Bron

databron:
De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1 oktober 2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO en komen uit BRON (Basisregister 

Onderwijsnummer).

validiteit en 

betrouwbaarheid:

De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op een voorlopige of defintieve foto uit BRON (momentopname uit Basisregister 

Onderwijsnummer). De voorlopige foto bevat gegevens welke nog niet zijn goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk 

schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve 

leerlingaantallen vastgesteld.

vergelijkingsgroep:

basisinformatie:

ManagementVenster:
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Schoolgids 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Schoolgids

definitie: Deze indicator bevat, wanneer de school heeft gekozen om een schoolgids te tonen, als download de schoolgids.

toelichting: De school kan ervoor kiezen haar zelfgemaakte schoolgids of de Vensters schoolgids beschikbaar te stellen op Scholen op de kaart.

berekeningswijze: Niet van toepassing.

Scope

onderwijssoort: BO/SBO

vergelijkingsgroep: Niet van toepassing.

scope: po

Inhoud

basisinformatie:
De school kiest of zij een schoolgids wil publiceren op scholen op de kaart (ja/nee) en de school kiest of zij een zelfgemaakte 

schoolgids of een Vensters schoolgids beschikbaar stelt.

extra informatie: Niet van toepassing.

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens komen van de school zelf.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de informatie.



   
 

 

 Vensters Encyclopedie PO Pagina 21 

Schoolklimaat en veiligheid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Schoolklimaat en veiligheid

definitie: De indicator Schoolklimaat en veiligheid toont informatie over het pestprotocol en het anti-pestprogramma van de school

toelichting: De indicator Schoolklimaat en veiligheid toont het pestprotocol en het anti-pestprogramma van de school.

Scope

scope: po

Inhoud

Basisinformatie is:

Het schoolveiligheidsplan

Het pestprotocol van de school

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Extra informatie is:

Protocol e-mail, internet en sociale media

Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie

School- en klassenregels

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Anti-pestprogramma

Monitoring van de sociale en fysieke veiligheid

Anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

basisinformatie:

extra informatie:
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Schoolondersteuningsprofiel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Schoolondersteuningsprofiel

definitie: Deze indicator toont het schoolondersteuningsprofiel van de school

toelichting:

Het uploaden van het schoolondersteuningsprofiel en een toelichting daarop. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school 

hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of 

extern kan organiseren. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben 

die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een 

gedragsprobleem of een leerstoornis.

berekeningswijze: De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Scope

onderwijssoort: BO/SBO/SO.

vergelijkingsgroep: De benchmark is niet van toepassing op deze indicator.

scope: po

Inhoud

Getoond wordt: 

Schoolondersteuningsprofiel (PDF- of Word-bestand) 

Toelichting waarin een school kan beschrijven aan welke doelgroepen specifieke ondersteuning wordt geboden.

Welke specialisten binnen een school aanwezig zijn + het aantal dagdelen per week: 

Dyslexiespecialist

Gedragsspecialist

Intern begeleider

Klassen assistent

Onderwijsassistent

Orthopedagoog

Rekenspecialist

Remedial teacher

Specialist hoogbegaafdheid

Taalspecialist

Leraarondersteuner

Zorgassistent

Logopedist

Fysiotherapeut

Spel/drama/creatief/muziektherapeut

Schoolmaatschappelijk werker

Psychomotorisch therapeut

Motorisch remedial teacher 

Het gaat hierbij om gediplomeerde specialisten die structureel binnen uw school aanwezig zijn. Op de schoolpagina worden alleen de 

specialisten getoond die op een school aanwezig zijn.

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

basisinformatie:

extra informatie:
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Schooltijden en opvang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Schooltijden en opvang

definitie: Deze indicator geeft de schooltijden en het aanbod van buitenschoolse en tussenschoolse opvang van de school weer.

toelichting:
De schooltijden en het soort rooster (traditioneel rooster, continurooster, bioritmemodel etc.) van de school. Daarnaast de 

mogelijkheden voor tussenschoolse en buitenschoolse opvang.

berekeningswijze: De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Scope

onderwijssoort: BO/SBO/SO

vergelijkingsgroep: De benchmark is niet van toepassing op deze indicator.

scope: po

Inhoud

Getoond wordt: 

Schooltijden 

Het soort rooster waarvan de school gebruik maakt (meerdere opties aanvinken mogelijk): 

Traditionele schooltijden

Continurooster

Vijf gelijke dagen model

Bioritmemodel

7 tot 7 model

Hoorns model

Anders, namelijk 

Schooltijden en opvangtijden, bevraagd middels de vraag: Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?  

Aanbod van voor-, tussen- en naschoolse opvang

Aanbieder van voor-, tussen- en naschoolse opvang

Plaats van voor-, tussen- en naschoolse opvang

Kosten van voor-, tussen- en naschoolse opvang

Vakantietijden

De vakantietijden en door de school aangevuld met andere vakanties of vrije dagen

Optioneel zijn:

De uren waarop bewegingsonderwijs wordt gegeven.

De spreekuren van de school

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

basisinformatie:
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Sociale opbrengsten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Sociale opbrengsten

definitie: Deze indicator toont de visie en werkwijze van de school op gebied van sociale opbrengsten.

toelichting:

De werkgroep (V)SO/SBO heeft aangegeven graag te willen aansluiten bij de Inspectie, voor de definitie en berekening van sociale 

opbrengsten. Op dit moment voert de Inspectie een pilot uit onder scholen om sociale opbrengsten in kaart te brengen. Zodra resultaten 

bekend zijn, zal gekeken worden of het mogelijk is definitie en mogelijke berekeningswijze over te nemen. Mogelijk leidt dit tot (grote) 

wijzigingen in deze indicator

berekeningswijze: De berekeningswijze is niet van toepassing voor deze indicator

Scope

onderwijssoort: BaO/SBO/SO

vergelijkingsgroep: Deze indicator is niet geschikt voor benchmarking.

scope: po

Inhoud

Getoond worden de antwoorden op de volgende vragen:

Voor BaO/SBO/SO: 

Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten? (etalage) 

Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten? 

Voor BaO/SBO:  

Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten? 

Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen? 

Voor SO: Per kerndoel worden de antwoorden op de volgende vragen getoond: 

Welke methode(s) gebruikt de school om aan dit kerndoel te werken?

Op welke wijze worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht?

De kerndoelen zijn:

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Leren leren

Voor BaO/SBO: welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt de school?  

Voor SO: welke mogelijkheden voor verdiepte zorg voor groepen of individuele leerlingen zijn beschikbaar binnen de school?

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

basisinformatie:

extra informatie:
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Tussentijdse resultaten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Tussentijdse resultaten

definitie: Deze indicator toont tussentijdse resultaten van de scholen en welke plaats deze innemen in het onderwijsproces.

toelichting:
Antwoord van de school op de vraag: Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze 

gerealiseerd?

berekeningswijze: Niet van toepassing

Scope

onderwijssoort: Beschikbaarheid data naar type PO: BaO/SBO

scope: po

Inhoud

Bron

databron: Er is geen centrale databron

validiteit en 

betrouwbaarheid:
Niet van toepassing

basisinformatie: De vraag Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
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Voedingsgebied en marktaandeel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Voedingsgebied en marktaandeel

definitie:
De indicator voedingsgebied en marktaandeel verschaft inzicht in het voedingsgebied (herkomstgebieden van leerlingen) en het 

marktaandeel (percentage leerlingen uit een postcodegebied dat naar een bepaalde school gaat) van een school.

toelichting:

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, 

CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en 

algoritmes. Het voedingsgebied van een instelling of school geeft de leerlingen naar herkomstlocaties weer (woonplaats). Het 

marktaandeel van een instelling of school wordt bepaald op grond van het aantal leerlingen dat een school betrekt uit een bepaald 

postcodegebied, in verhouding tot het totaal aantal leerlingen uit gemeente / postcodegebied.

berekeningswijze:

Het totaal van het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving op 1 oktober van het schooljaar per postcodegebied. Een hoofdinschrijving 

is een geldige inschrijving op peildatum, altijd bekostigd, anders dan LGF of crisis/observatie. Er is altijd maximaal, maar niet minimaal 

één hoofdinschrijving per persoon. Bij het postcodegebied gaat het om het numerieke gedeelte van de postcode van het woonadres van 

de leerling op 1 oktober van het schooljaar.

Scope

Basisonderwijs (bao)/speciaal basisonderwijs (sbo)/speciaal onderwijs (so)

Uitzondering:

Leerjaar is niet beschikbaar voor so

scope: po

Inhoud

Voedingsgebied: 

Top 3 gemeenten voedingsgebied

Uitsplitsing naar gemeente  en postcodes, in aantallen en percentages met 4 jaar trend

Voedingsgebied getoond op de kaart, in categorieën percentages

Marktaandeel: 

Uitsplitsing naar gemeente  en postcodes, in aantallen en percentages met 4 jaar trend

Marktaandeel getoond op de kaart, in categorieën percentages

Extra informatie is:

Uitsplitsing voedingsgebied naar leerjaar en postcode (met gemeente), in aantallen en percentages

Uitsplitsing marktaandeel naar leerjaar en postcode (met gemeente), in aantallen en percentages

Aanvullende informatie voor ManagementVenster: 

Tonen van marktaandeel op bestuursniveau

Bron

databron:
De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1-10-2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO (Wet op het primair onderwijs) en komen 

uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer). De postcodegegevens komen uit GBA en worden gekoppeld aan BRON.

validiteit en 

betrouwbaarheid:

De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op een voorlopige of defintieve foto uit BRON (momentopname uit Basisregister 

Onderwijsnummer). De voorlopige foto bevat gegevens welke nog niet zijn goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk 

schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve 

leerlingaantallen vastgesteld.

basisinformatie:

extra informatie:

ManagementVenster:

onderwijssoort:
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Voor- en vroegschoolse educatie 

 

 

Naam en definitie

naam: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

definitie:
Deze indicator toont informatie over het aanbod van voor- en vroegschoolse voorzieningen van de school en van organisaties waar de 

school een samenwerking mee heeft.

toelichting:
Informatie over voor- en vroegschoolse voorzieningen die, eventueel in samenwerking met andere partijen, wordt aangeboden door de 

school en welk(e) VVE-programma('s) door de school worden gebruikt.

berekeningswijze: De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Scope

onderwijssoort: BO/SBO/SO.

vergelijkingsgroep: De benchmark is niet van toepassing op deze indicator.

scope: po

Inhoud

Getoond wordt of de school een VVE-school is.

Indien de school een VVE-school is:

Of de school bij het aanbieden van VVE samenwerkt met andere partijen. 

Nee, de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf is in eigen beheer van de school. 

Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school. 

Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de wijk.

Indien de school geen VVE-school is:

Of de school samenwerkt met andere partijen:

Nee, de school werkt niet samen met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. 

Nee, de school heeft een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in eigen beheer 

Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de wijk.

Extra informatie is:

Indien een school een VVE-school is, worden twee extra vragen gesteld: 

1. Welk(e) VVE-programma('s) door de school gebruikt worden.  

Integrale programma's: 

Doe meer met Bas

Kaleidoscoop

KO-totaal

Peuterplein/Kleuterplein

Piramide

Speelplezier

Sporen

Startblokken/Basisontwikkeling

Anders, namelijk:

Aanvullende programma's:

Ben ik in Beeld

Boekenpret

Instapje

Jij bent belangrijk (JBB)

Opstap

Opstapje

Overstap

Taallijn

Anders, namelijk:

2. Hoe de school de samenwerking met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf en de doorlopende leerlijn invult (open vraag).

Bron

databron: Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

validiteit en 

betrouwbaarheid:
De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

basisinformatie:

extra informatie:
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Waardering inspectie 

 

 
 
 
 
 
 
 

Naam en definitie

naam: Waardering Inspectie

definitie: De indicator Waardering inspectie toont het toezichtarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.

toelichting: Een link naar de website van de Inspectie van het Onderwijs waar de rapporten van de school te vinden zijn.

berekeningswijze: De berekeningen worden gedaan door de Inspectie van het Onderwijs.

Scope

onderwijssoort: Basisonderwijs (bao)/speciaal basisonderwijs (sbo)/speciaal onderwijs (so)

scope: po

Inhoud

basisinformatie: Basisinformatie is: link naar rapporten van de inspectie

Bron

databron: Website Inspectie van het Onderwijs

validiteit en 

betrouwbaarheid:

De indicator bevat een link naar de website van de Inspectie van het Onderwijs met gegevens op instellingsniveau. De inspectie is 

verantwoordelijk voor de actualiteit van de webpagina.


