
Welke Vensters-
workshop past 

bij mij?

Start



Ik wil een volledig beeld van Scholen op de kaart en 
de mogelijkheden in Vensters.

Ik wil vooral de schoolgids en/of Scholen op de kaart
afhebben als basis voor dit jaar en komende jaren.

Welke workshop past bij mij?

Ik wil een workshop binnen mijn eigen bestuur.



Ik ken Vensters al, maar heb behoefte aan een opfrisser.

Ik heb voldoende aan een korte introductie over de 
mogelijkheden van Vensters.

Ik wil een volledig beeld van Scholen op de 
kaart en de mogelijkheden in Vensters

Ik wil (interactieve) uitleg over hoe ik zelf met Vensters kan
werken. Ook krijg ik graag tips over het schrijven van goede
toelichtingen. 



Graag kort en krachtig!

Graag ook aandacht voor het schrijven van goede toelichtingen
en de rapportages in het ManagementVenster.

Ik ken Vensters al, maar heb behoefte aan een 
opfrisser.



Ik ken Vensters goed en heb genoeg aan een zetje in de rug op 
mijn eigen tijd.

Ik ken Vensters onvoldoende, maar heb na een korte
introductie genoeg aan een zetje in de rug.

Ik wil vooral de schoolgids en/of Scholen op de kaart af hebben

Ik doe dit graag in één keer zonder afleiding. Daarbij leer ik
graag over het schrijven van aantrekkelijke toelichtingen. 

Ik wil vooral de schoolgids en/of Scholen op 
de kaart af hebben.



Online introductie in Vensters
Nieuw in Vensters? Of gewoon behoefte aan een korte 
introductie van Vensters? In de online introductie leert u hoe u 
Vensters vult, de Vensters-schoolgids maakt en wat u in het 
ManagementVenster vindt.

Online introductie in Vensters

https://www.vensters.nl/online-introductiebijeenkomst-schoolleiders


In deze workshop krijgt u uitleg over alle onderdelen van 
Vensters: 
●de Vensters schoolgids
●Mijn scholen op de kaart
●de tevredenheidsonderzoeken
●het ManagementVenster. 
U kijkt niet alleen naar het ‘hoe’ en het ‘waarom’ van de 
verschillende onderdelen, maar ook naar de opbrengst voor 
uw school (of scholen). Daarnaast krijgt u praktische tips over 
het programma, het schrijven van aantrekkelijke toelichtingen 
en het creëren van draagvlak voor het werken met Vensters. 

Tijdens de workshop past u het geleerde direct toe in het 
programma Vensters. U gaat dus zelf aan de slag! 

Verdieping in Vensters

Verdieping in Vensters (schoolleiders)

Verdieping in Vensters (ondersteunend personeel)

https://www.vensters.nl/introductiebijeenkomst-aan-de-slag-voor-schoolleiders
https://www.vensters.nl/introductiebijeenkomst-aan-de-slag-voor-ondersteunend-personeel


E-learning

In 8 weken uw schoolprofiel op scholenopdekaart.nl up-to-
date en met één druk op de knop genereert u de schoolgids. 
Na het volgen van de e-learning is uw schoolgids af en staat u 
bovendien met een goed gevuld profiel op 
scholenopdekaart.nl. 
U kunt makkelijk tussentijds stoppen en weer verder gaan 
wanneer het u uitkomt. 

Vensters e-learning

https://www.vensters.nl/8-wekenactie


Scholen op de kaart en de Vensters schoolgids
in 1 dag
Als tijd een issue blijkt, is de workshop Scholen op de kaart en 
de Vensters schoolgids in 1 dag af een uitkomst. Na één dag is 
uw Vensters gevuld en hoeft deze -de komende jaren- alleen 
maar bijgehouden te worden.
Na de workshop heeft u een representatief 
scholenopdekaart.nl voor uw school en een (concept) 
schoolgids die snel en makkelijk gemaakt wordt. 

Scholen op de kaart en Vensters schoolgids in 1 dag

https://www.vensters.nl/scholen-op-de-kaart-en-vensters-schoolgids-in-1-dag


Online introductie in Vensters 
gevolgd door e-learning
Nieuw in Vensters? Of gewoon behoefte aan een korte 
introductie van Vensters? In de online introductie leert u hoe u 
Vensters vult, de Vensters-schoolgids maakt en wat u in het 
ManagementVenster vindt.

Online introductie in Vensters

In 8 weken uw schoolprofiel op scholenopdekaart.nl up-to-date 
en met één druk op de knop genereert u de schoolgids. 
Na het volgen van de e-learning is uw schoolgids af en staat u 
bovendien met een goed gevuld profiel op 
scholenopdekaart.nl. U kunt makkelijk tussentijds stoppen en 
weer verder gaan wanneer het u uitkomt. 

Vensters e-learning

https://www.vensters.nl/online-introductiebijeenkomst-schoolleiders
https://www.vensters.nl/8-wekenactie


Workshop op maat

Voor deze workshop met uw team komen we bij u langs. Alle 
onderdelen van Vensters kunnen aan bod komen, u bepaalt de 
focus. Misschien wilt u inzoomen op de Vensters schoolgids, of 
juist gezamenlijk aan de slag met het schrijven van 
toelichtingen op scholenopdekaart.nl? Tijdens de workshop 
gaan we concreet in op uw behoeften. 

Workshop op maat

https://www.vensters.nl/workshop-op-maat-vensters-binnen-uw-schoolbestuur
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