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Waarom Vensters PO? 

 Grote belangen 

 1.650.000 leerlingen 

 187.000 personeelsleden 

 3.300.000 ouders/verzorgers 

 7.500 scholen 

Budget 9,5 miljard euro 

 Grote verantwoordelijkheid 



Waarom Vensters PO? 

 Emancipatie funderend onderwijs 
 Lumpsum 
 Bestuur aanspreekpunt Inspectie 
 VO-raad/PO-Raad 
 Goed Bestuur/Goed Onderwijs 



Waarom Vensters PO? 

Instrument waarmee scholen en besturen:  

 Organisatie professioneler kunnen besturen 

 Opbrengstgerichter kunnen werken 

 Verantwoording kunnen afleggen aan 
belanghebbenden  

 Informatie kunnen geven voor schoolkeuze 



Opzet Vensters PO? 

 Sector presenteert zichzelf op uniforme wijze 

 Van én voor de scholen/besturen 

 Koppeling informatie uit centrale (DUO) en 
decentrale bronnen 

 Betrouwbaar en genuanceerd 

 Heldere presentatie beschikbare informatie  

 Minder administratieve lastendruk 



Aanhaken bij Vensters VO 

 Eén benadering voor het funderend onderwijs 
(aansluitingsvragen, besturen met scholen in het po en het vo) 

 Sectorale verwantschap van kenmerken, topics en 
daarmee indicatoren 

 Slimme differentiatie naar doelgroepen en 
gebruikersdoeleinden 

 Wijze van presenteren 

 



Aanhaken bij Vensters VO 

Voordelen: 

 Tijdsbesparing (niet opnieuw het wiel uitvinden) 

 Beperken van kosten 

 Kwaliteit van wat er is en inzicht in do’s en dont’s 

 Gebruik van technische infrastructuur 



Mogelijke Vensters PO 

 ManagementVenster 
 Bedoeld voor gebruik binnen de school en door bestuur 

 Voorziet in cijfers waarmee de school /bestuur kan 
sturen op o.a. kwaliteit en opbrengstgericht werken 

 SchoolVenster 
 Bedoeld voor de website van de eigen school 

 Basis voor dialoog met belanghebbenden 

 SchoolkeuzeVenster 
 Bedoeld voor ouders die een basisschool voor hun kind 

kiezen 
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Schoolprofiel 



  

Voorlopige examenresultaten 



Deelname Vensters VO 
 96% van de scholen doet mee 
 Daarvan is 82% groen 
  (Dat zijn 1.030 scholen) 



1. Vaststellen en afbakenen indicatorenset 

 Expertmeeting 

 Regionale bijeenkomsten 

 Gesprekken schoolbesturen 

2. Vooronderzoeken ‘Waar staat het PO-veld?’ en 
‘Opbrengstgericht werken’  

3. Inrichten Programmacommissie  

4. Uitwerken Plan van Aanpak periode 2012-2015 

5. Kick-off bijeenkomst Vensters PO 

6. Lancering website en nieuwsbrief 

Voorbereidingsfase  
(maart 2012 – oktober2012) 



Gewenste indicatoren Vensters PO 

Ondergebracht in zes thema’s: 

Algemeen  

Strategie en onderwijsbeleid 

Personeel en organisatie 

Financiën 

Kwaliteit en resultaten 

Belanghebbenden  



Indicatoren Algemeen 
(voorlopig) 

 Algemene gegevens school  

 Aantal leerlingen 

 Marktaandeel en voedingsgebied  

 Voor- tussen- en naschoolse voorzieningen 

 (Onderwijskundig) profiel van de school 

 Schoolondersteuningsprofiel 



Indicatoren Strategie en 
onderwijsbeleid (voorlopig) 

 Leerlingendoorstroom/tussentijdse in- en 
uitstroom  

 Onderwijstijd/schooltijden  

 Organisatie en groepering onderwijsproces  



Indicatoren Personeel en 
organisatie (voorlopig) 

 Kenmerken personeelsbestand  

 Leraren- en schoolleidersregister 



Indicatoren Financiën 
(voorlopig) 

 Financiële kengetallen bestuur 

 Baten school (sponsoring en ouderbijdrage)  



Indicatoren  
Kwaliteit en resultaten 1 (voorlopig) 

 Eindresultaten (eindtoets) 

 Schooladvies type vervolgonderwijs 

 Uitstroom naar VO per schooltype 

 Toezichtarrangement inspectie 

 Score op waarderingskader Inspectie 



Indicatoren  
Kwaliteit en resultaten 2 (voorlopig) 

 Leerwinst 

 Resultaten leerlingvolgsysteem en tussentijdse 
resultaten 

 Uitstroom VO na drie jaar 

 Sociale opbrengsten 

 (Kwaliteit van de) kwaliteitszorg 



Indicatoren  
Kwaliteit en belanghebbenden 
(voorlopig)  

 Leerlingtevredenheid 

 Oudertevredenheid 

 Schoolklimaat en veiligheid 



ManagementVenster 
Gewenste indicatorenset  

 Indicatoren HV aangevuld met: 
 Prognose aantal leerlingen 

 Leerlingenverzuim 

 Professionaliserings- en scholingsuitgaven 

 Lasten 

 Financiële baten en lasten per leerling 

 Opbrengstgericht werken 

 Aantal klachten 

 Ziekteverzuim 

 Medewerkertevredenheid 

 Na 2015: Huisvesting  

 Na 2015: Uitvoeren gesprekkencyclus 



Tijdpad  

 Voorbereidingsfase  
(maart 2012 – oktober 2012) 

 Definitiefase  
(november 2012 – juli 2013) 

 Inrichtingsfase  
(augustus 2013 – april 2014) 

 Realisatiefase  
(mei 2014 – februari 2015) 



Definitiefase  
(november 2012 – juli 2013) 

 Werkgroepen 

 Werkgroep Centrale indicatoren 

 Onderzoek en werkgroep Decentrale indicatoren 

 Werkgroep Opbrengstgericht Werken 

 Masterclasses 

 Pilots met scholen 

 (V)SO-traject 

 Onderzoek structurele situatie 
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       Meer info op 
www.vensterspo.nl 

 
(o.a. aanmelden voor digitale nieuwsbrief, 

werkgroepen en pilots) 

http://www.vensterspo.nl

