
Centrale en Decentrale indicatoren
Tevredenheidsonderzoeken Eindtoets en schooladviezen

Schoolgids

September Decentrale indicatoren
Wat moet ik doen?
Zijn uw gegevens nog actueel? Het is raadzaam dit vaker te doen, 
maar controleer in het najaar in ieder geval de volgende indica-
toren: Algemene gegevens school, Profiel van de school, Organisatie 
van het onderwijs, Schooltijden en opvang, Onderwijstijd en Voor- 
en vroegschoolse educatie.

Definitieve gegevens eindtoets 2018-2019 publiceren
De definitieve gegevens over de eindtoets zijn naar verwachting 
eind september klaar. 
Wat moet ik doen? 
Controleer de indicator Resultaten eindtoets. Zie ook het school- 
en bestuursrapport Resultaten eindtoets.

2019

Oktober

November Start afname tevredenheidsonderzoeken
Wat moet ik doen?
Vanaf 1 november kunt u de tevredenheidsonderzoeken 
afnemen voor 2019-2020. U neemt het onderzoek af via 
een aangesloten leverancier of direct via Vensters. 
De beschikbare onderzoeken zijn voor leerling-, ouder- 
en medewerkertevredenheid. Sociale veiligheid wordt 
ook gemeten met de vragenlijst voor leerlingtevredenheid.
Hoe doe ik dat?
Ga naar vensters.nl voor meer informatie en een handige 
animatie. Bij de ondersteuningsdocumenten vindt u de  
handleiding.

December Verwerk resultaten tevredenheidsonderzoeken
Wat moet ik doen?
Vanaf het moment dat u het onderzoek heeft afgerond kunt u 
de resultaten verwerken. 
Hoe doe ik dat?
Dat doet u in drie stappen (afhankelijk van welke onderzoeken 
u heeft uitgevoerd).
Publiceer het Leerlingtevredenheidsonderzoek via de indicator 
Leerlingtevredenheid.
Publiceer het Oudertevredenheidsonderzoek via de indicator 
Oudertevredenheid.
Geef akkoord voor het doorleveren van het rapport  
Monitoring Sociale Veiligheid aan de inspectie. Het rapport 
staat na afname van het onderzoek naar leerlingtevredenheid 
voor u klaar in het ManagementVenster. Daar staan ook de 
resultaten van het Medewerkertevredenheidsonderzoek.

Automatische publicatie eindtoets 2018-2019
De indicator Resultaten eindtoets publiceren we automatisch, 
wanneer u dat nog niet zelf heeft gedaan.

Januari Centrale indicatoren 
Wat moet ik doen?
Centrale indicatoren vullen wij automatisch aan. Er zijn nieuwe 
gegevens beschikbaar. Werk de volgende indicatoren bij: Algemene 
gegevens school (de centrale gegevens), Aantal leerlingen, Voedings-
gebied, Overstappers en Waardering inspectie. Zie ook het school-
rapport Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom 
en de bestuursrapporten Aantal leerlingen, Marktaandeel en 
Financiën.

2020

Februari

Maart Decentrale indicatoren
Wat moet ik doen?
Zijn uw gegevens nog actueel? Het is raadzaam dit vaker te doen, 
maar controleer in het voorjaar in ieder geval de volgende indica-
toren: Sociale opbrengsten, Ouders en school, Schoolondersteun-
ingsprofiel, Schoolklimaat en veiligheid, Tussentijdse resultaten en 
Kwaliteitszorg.

Schooladviezen 2019-2020 uitwisselen met BRON 
Wat moet ik doen? 
Wissel voor 15 maart uw schooladviezen uit met BRON.
Hoe doe ik dat? 
Klik hier voor meer informatie.

Automatische publicatie centrale indicatoren
Deze indicatoren publiceren we automatisch, wanneer u dat nog 
niet zelf heeft gedaan.

April Centrale indicatoren
Wat moet ik doen?
Centrale indicatoren vullen wij automatisch aan. Er zijn nieuwe 
gegevens beschikbaar. Werk de volgende indicator bij: 
Personeelskenmerken.

Einde tevredenheidsonderzoeken 2019-2020
Op 30 april sluit de afnameperiode 2019-2020. Na deze datum 
kunt u geen onderzoek meer starten. U heeft tot en met 31 
mei de tijd om de door uw leverancier afgenomen vragenlijst te 
accepteren en te publiceren op scholenopdekaart.nl.

Mei Vensters schoolgids samenstellen
Wat moet ik doen?
Start op tijd met het samenstellen van de Vensters schoolgids. 

Hoe doe ik dat? 
Ga naar de module Vensters schoolgids voor het stappenplan 
van uw schoolgids. U vult uw schoolgids in de module Mijn Scho-
len op de kaart (de onderdelen met een schoolgidsicoon). Daar 
kunt u bij de indicator schoolgids ook uw schoolgids publiceren 
op scholenopdekaart.nl. 

Tip: link vanaf de website van uw school naar uw schoolgids op 
scholenopdekaart.nl. Dan heeft u nooit een verouderde versie 
live staan.

Doorstroomindicatoren 2018-2019 publiceren
De doorstroomgegevens met de definitieve schooladviezen en 
de plaatsingen in het onderwijs, zijn naar verwachting in mei 
beschikbaar.
Wat moet ik doen?
Controleer de volgende indicatoren: Schooladvies en plaatsing 
in het vervolgonderwijs en Plaats in het vervolgonderwijs na drie 
jaar. Zie ook het school- en bestuursrapport Doorstroom naar 
voortgezet onderwijs.

Eindtoetsscores uitwisselen met BRON 
Wat moet ik doen?
Wissel direct na ontvangst de scores van de eindtoets uit met 
BRON. 
Hoe doe ik dat? 
Klik hier voor meer informatie.

Juni Automatische publicatie Personeelskenmerken
Deze indicator publiceren we automatisch, wanneer u dat nog 
niet zelf heeft gedaan.

Automatische doorlevering Monitoring Sociale Veiligheid
Vensters kan de resultaten van de Monitoring Sociale Veiligheid 
voor u doorleveren aan de inspectie.
Wat moet ik doen?
Na het onderzoek naar leerlingtevredenheid staan de resultaten 
van de Monitoring Sociale Veiligheid voor u klaar in het Manage-
mentVenster. Ga naar de schoolrapportage Monitoring Sociale 
Veiligheid, zet een vinkje en we leveren dit op 1 juli automatisch 
voor u door.

Rapport voorlopige eindtoetsresultaten controleren 
Heeft u tijdig de eindtoetsscores uitgewisseld met BRON? 
Dan vindt u in het ManagementVenster het rapport Controle 
voorlopige resultaten eindtoets. Dit is naar verwachting eind juni 
beschikbaar.
Wat moet ik doen?
Controleer uw resultaten en publiceer de indicator Resultaten 
eindtoets nog voor de zomervakantie.
Hoe doe ik dat?
Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe gegevens beschikbaar 
Het volgende school- en bestuursrapport in het Management-
Venster is aangevuld met nieuwe gegevens: Prognose aantal 
leerlingen.

Juli

Augustus

Vullen en publiceren indicator:

- log in op Vensters 

- ga naar Mijn Scholen op de kaart

-	 ga	naar	
de	betreffe

nde	indica
tor

- controleer de gegevens en wijzig 

 ze eventueel

- update de toelichting 

- klik op publiceren

Tip: ManagementVenster 
Neem zo nu en dan eens een kijkje in het 
ManagementVenster. Er zijn regelmatig 
nieuwe versies van de rapporten beschikbaar. 
Eind november en eind januari zijn bijvoorbeeld 
diverse school- en bestuursrapportages 
vernieuwd.

Planning rapporten ManagementVenster 
Op vaste momenten in het jaar worden de 
rapporten in het ManagementVenster voor u 
vernieuwd. Klik dan hier voor de planning voor 
deze actualisatie. Zet deze momenten voor 
de rapporten die u veel gebruikt alvast in uw 
eigen agenda.

Heeft u meer houvast nodig? 
De ondersteuningsdocumenten
helpen u zeker weten op weg!

JAARPLANNING VENSTERS 
PRIMAIR ONDERWIJS 2019 - 2020

https://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting
https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/leerlingenadministratie/schooladvies-registreren.jsp
https://www.scholenopdekaart.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/leerlingenadministratie/schooladvies-registreren.jsp
https://www.vensters.nl/vensters-updates-overzicht/2018/8/30/eindtoetsresultaten
mijn.vensters.nl
https://static1.squarespace.com/static/57a9d4ba725e256e5549a4f4/t/5cda70ad53450a04be56a9a3/1557819565915/Planning+rapporten+ManagementVenster.pdf
https://www.vensters.nl/ondersteuningsdocumenten-basisonderwijs

