
NB: Gebruikers opschonen Log in op Vensters en controleer de gebruikers voor uw school/bestuur en verwijder accounts van medewerkers die niet langer in dienst zijn. 
Disclaimer: Vensters ontvangt voor de centrale indicatoren gegevens van de inspectie of DUO. De exacte startdata van de genoemde periodes zijn afhankelijk van gegevensleveringen van DUO of de inspectie 
en zijn onder voorbehoud. Houd de Vensters nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Centrale indicatoren Decentrale indicatoren Tevredenheidsenquêtes ManagementVenster

September Wat moet ik doen?
U kunt uw gegevens actualiseren. Werk de 
volgende indicatoren bij: Algemene gegevens 
school (de decentrale gegevens), Open dagen, 
Profiel van de school, Tevredenheid leerlingen, 
Tevredenheid ouders, Schoolklimaat en veilig-
heid, Schoolplan, Schoolondersteuningsprofiel,
Scholing personeel praktijkonderwijs, 
Schoolkosten.   

Hoe doe ik dat?  
- log in op Vensters;
- controleer de gegevens en wijzig deze indien  
 nodig;
- actualiseer de toelichting;
- publiceer de indicatoren.
 

Voorlopige eindexamencijfers beschikbaar 
De voorlopige eindexamencijfers staan voor 
u klaar in de managementrapportages op 
schoolniveau: Examenresultaten, Examenresul-
 taten (interactief) , Examenresultaten vergelij-
king, Rekentoets.

 

2017

Oktober

November Wat moet ik doen?
Er zijn nieuwe gegevens beschikbaar. Werk de 
volgende indicator bij: Bevoegd gegeven lessen.

Hoe doe ik dat?
 - log in op Vensters;
 - controleer de gegevens (zie preview);
 - actualiseer de toelichting;
 - publiceer de indicator.
  
 

Start enquêteperiode ‘17-’18 
Op 1 november start de enquêteperiode 
‘17-’18. De afnameperiode loopt tot en met 
30 april. U kunt de volgende onderzoeken 
afnemen: Leerlingtevredenheid (inclusief 
schoolklimaat en veiligheid) en Oudertevre-
denheid. Het is mogelijk om tijdens de 
afnameperiode de tevredenheidsgegevens 
direct te publiceren wanneer u de enquêtes 
afgenomen en verwerkt heeft.  
  
 

December

Januari Wat moet ik doen?
Er zijn nieuwe gegevens beschikbaar. Werk de 
volgende indicatoren bij: Algemene gegevens 
school (de centrale gegevens), Aantal leerlingen, 
Profiel- en sectorkeuze, Marktaandeel en 
voedingsgebied, Slaagpercentage, Examencijfers, 
Doorstroom binnen de school, Ziekteverzuim 
(indicator Personeel), Behaalde diploma’s en 
certificaten (pro), Uitstroom leerlingen (pro), 
Bestendigheid uitstroom leerlingen (pro).

Hoe doe ik dat?
 - log in op Vensters;
 - controleer de gegevens (zie preview);
 - actualiseer de toelichting;
 - publiceer de indicatoren.

Automatische publicatie
Eind januari worden de hierboven genoemde 
indicatoren automatisch gepubliceerd.
 
 

Betrouwbaarheidsrespons tevredenheid 
beschikbaar 
Vanaf half januari is het mogelijk om bij 
de indicatoren Tevredenheid leerlingen en 
Tevredenheid ouders een betrouwbaarheids-
tabel te zien, wanneer u inlogt op Vensters. 
U kunt hier de registratie van het aantal 
respondenten inzien.
 
 

Nieuwe gegevens beschikbaar 
Met het beschikbaar komen van nieuwe data 
zijn de volgende rapportages weer actueel: 
Examenresultaten, Examenresultaten (inter-
actief), Examenresultaten vergelijking, Interne 
doorstroom, Rekentoets.  

 

2018

Februari

Maart

April Einde afnameperiode 
Op 30 april sluit de afnameperiode ‘17-’18. 
Na deze datum kunt u geen enquête 
meer afnemen.     
 

Mei Wat moet ik doen?
Er zijn nieuwe gegevens beschikbaar. Werk 
de volgende indicatoren bij: Personeel, 
Schooladvies en plaatsing, Doorstroom naar 
vervolgonderwijs.

Hoe doe ik dat?
 - log in op Vensters;
 - controleer de gegevens (zie preview);
 - actualiseer de toelichting;
 - publiceer de indicatoren.

 

Einde enquêteperiode 
De meeste leveranciers sturen voor 15 mei 
de gegevens van uw school naar Vensters. 
U heeft tot 31 mei om deze levering te accep-
teren zodat uw schoolgegevens worden meege-
nomen in de berekening van de benchmark. 
Publiceer uw gegevens met een toelichting op 
Scholen op de kaart.
Let op: Bij Kwaliteitscholen en B&T moet u zelf 
voor 15 mei uw schoolgegevens naar Vensters 
sturen.   

 

Nieuwe gegevens beschikbaar  
Met het beschikbaar komen van nieuwe data 
zijn de volgende rapportages weer actueel: 
Instroom vanuit het basisonderwijs, Doorstroom 
naar vervolgonderwijs, Leerlingtevredenheid.   

 

Juni Benchmark beschikbaar 
Na 1 juni wordt de benchmark berekend. 
Zodra deze beschikbaar is, wordt daarover 
bericht in de Vensters nieuwsbrief. Publiceer 
uw gegevens opnieuw zodat de benchmark 
bij uw gegevens wordt weergeven. 
 

Nieuwe gegevens beschikbaar 
Met het beschikbaar komen van nieuwe data 
is de volgende rapportage weer actueel: 
Prognose aantal leerlingen.

 

Juli Automatische publicatie
In juli worden de indicatoren Personeel, Door-
stroom naar vervolgonderwijs, Schooladvies en 
plaatsing automatisch gepubliceerd.

JAAROVERZICHT 2017-2018

✓ Vink aan wat
 afgerond is.

https://www.vensters.nl/
https://www.vensters.nl/
https://www.vensters.nl/
https://www.vensters.nl/
https://www.vensters.nl/

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off


