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In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe
jaar aandacht voor de middelbare
schoolkeuze van 180.000 groep 8-ers in
Nederland. Ook wijzen we u op de
gloednieuwe mogelijkheid om de sociale
veiligheid van uw leerlingen te tonen op
Scholenopdekaart.nl. Verder staan er
vanaf 1 februari weer actuele gegevens
voor u klaar om te publiceren. Benieuwd
naar wie er bij de PO-Raad aan dit
programma werken? In deze nieuwsbrief
stellen onze medewerkers zich voor!

Scholenopdekaart.nl helpt groep 8 bij middelbare
schoolkeuze
Het zoekseizoen voor groep 8-leerlingen en hun
ouders is weer begonnen: in deze periode gaan zo’n
180.000 ouders samen met hun kind op zoek naar
een geschikte vo-school. De PO-Raad, VO-raad en
het ministerie van OCW besteden daarom extra
aandacht aan de promotie van de website
Scholenopdekaart.nl.
Zo stuurt OCW vandaag een brief naar 180.000
ouders van kinderen in groep 8 waarin zij informatie
geeft voor het kiezen van een middelbare school. In
deze brief wordt Scholenopdekaart.nl als
belangrijke informatiebron vermeld.

Ook scholen kunnen ouders wijzen op
Scholenopdekaart.nl en hun eigen schoolpagina.
Plaats bijvoorbeeld een link naar
Scholenopdekaart.nl op uw eigen website. Of
download en verspreid de informatieve flyer voor
ouders mét unieke Fokke en Sukke cartoon. De PORaad en VO-raad wensen alle groep 8-leerlingen en
hun ouders veel succes bij hun middelbare
schoolkeuze!
Nu: Sociale Veiligheid monitoren op
Scholenopdekaart.nl
Bent u op de hoogte van de verplichtingen voor
scholen van de nieuwe Wet sociale veiligheid die sinds
augustus 2015 geldt?
1. Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
2. Het aanstellen van een antipestcoördinator;
3. De monitoring van de sociale
veiligheidsbeleving van leerlingen, zodanig
dat deze een actueel en representatief
beeld geeft.
U kunt mijn.vensters.nl gebruiken om op
Scholenopdekaart.nl te laten zien hoe u de sociale
veiligheid van uw leerlingen waarborgt en monitort.
We hebben daarvoor een aantal aanpassingen
gemaakt in de indicator Schoolklimaat en veiligheid
en de indicator Leerlingtevredenheid.

Wat moet u doen?
Voor onderdeel 1 en 2 van bovenstaande
verplichting vult u de indicator Schoolklimaat en
veiligheid op mijn.vensters.nl. Vergeet uw
toelichting niet voordat u op publiceren klikt.
Voor onderdeel 3, de monitorplicht, kunt u jaarlijks
een vragenlijst afnemen bij uw leerlingen. Hiervoor
kunt u de indicator Leerlingtevredenheid vullen,
toelichten en publiceren. Indien u de
leerlingtevredenheid afneemt via een van de
aangesloten leveranciers kunt u hier eenvoudig de
resultaten inlezen. Geef hiervoor bij uw leverancier
toestemming om de gegevens door te leveren aan
Scholenopdekaart/ Vensters.
Omdat veel scholen niet jaarlijks de
leerlingtevredenheidsvragenlijst via een leverancier
afnemen bieden wij de mogelijkheid om dit
kosteloos via mijn.vensters.nl te doen. Lees op
mijn.vensters.nl bij [Ondersteuning] hoe u dit kunt
doen, hier vindt u ook terug hoe u gegevens van uw
eigen leverancier in kunt lezen.
NB. De aangesloten leveranciers bij mijn.vensters.nl
van leerlingtevredenheidsvragenlijsten zijn BvPO,
DigiDoc, DUO Onderwijsonderzoek Scholen met
Succes, Van Beekveld & Terpstra en WMK. Staat uw
leverancier hier niet tussen, vraagt u hen dan
contact met ons op te nemen. Wij maken dit graag
mogelijk.
Nieuw gegevensjaar vanaf 1 februari beschikbaar
Vensters PO heeft ook voor dit jaar weer een
bestand van DUO ontvangen met leerlinggegevens
op basis van de 1-oktobertelling. Met deze data
vullen wij op mijn.vensters.nl een aantal indicatoren
aan met een nieuw gegevensjaar. Het gaat om de
indicatoren: Aantal leerlingen, Voedingsgebied,
Overstappers, Personeelskenmerken en Financiën.
Op 1 februari 2016 zijn de nieuwe leerlinggegevens
beschikbaar voor u in mijn.vensters.nl. Vanaf dan
heeft u acht weken om deze gegevens te
controleren, te voorzien van toelichting en opnieuw
te publiceren. Doet u niets? Dan worden de
gegevens begin april automatisch gepubliceerd,
vanzelfsprekend zonder toelichting.

Publicatie definitieve eindtoetsgegevens 20142015
De eindtoetsgegevens 2014-2015 zijn in Vensters
PO ingeladen en zijn vanaf 1 februari 2016 voor u
beschikbaar op mijn.vensters.nl. Vanaf dan kunt u
de gegevens controleren, indien nodig aangeven of
er leerlingen met een eigen leerlijn zijn en de
toelichting actualiseren. Daarna kunt u de
eindtoetsgegevens zelf publiceren, waarna deze
gegevens voor iedereen zichtbaar worden op
Scholenopdekaart.nl. De eindtoetsgegevens 20142015 zijn overigens ook al eerder beschikbaar
geweest, dus indien u bovenstaande al heeft
gedaan, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen. Begin
maart zullen we de definitieve gegevens eindtoets
2014-2015 automatisch publiceren.
Update bezoekersonderzoek
In november 2015 is Motivaction in opdracht van de
PO-Raad en VO-raad gestart met een
bezoekersonderzoek naar Scholenopdekaart.nl. Het
onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de
bekendheid en het gebruik van Scholenopdekaart.nl
door ouders. Met het onderzoek hopen we het
aanbod te optimaliseren en daarmee een grotere
groep bezoekersaan te trekken. We verwachten de
resultaten in maart te kunnen presenteren in de
nieuwsbrief.
Bijeenkomst Klankbordgroep
Op vrijdag 15 januari j.l. is de Klankbordgroep van
start gegaan. Met deze groep bestuurders,
schoolleiders en stafmedewerkers gaan we werken
aan de doorontwikkeling van de indicatoren in
mijn.vensters.nl. Ook laten we vragen rond de
functie en gebruiksbevordering van
Scholenopdekaart.nl aan de orde komen. De
Klankbordgroep heeft een adviserende rol richting
het netwerk waarin Scholenopdekaart zal landen
zodat ook op bestuurlijk niveau blijvend aandacht is
voor dit programma. In de volgende bijeenkomst in
april bespreken we onder andere de uitkomsten
van het bezoekersonderzoek en de opzet van de
evaluatie van de indicatoren.

Meld u aan voor een werkbijeenkomst
De PO-Raad organiseert gratis werkbijeenkomsten
om een goede start te kunnen maken met het
vullen van Scholenopdekaart.nl. Tijdens een
bijeenkomst van ongeveer drie uur gaan we kort in
op de achtergrond en het gebruik van
Scholenopdekaart.nl en vervolgens gaat u het
grootste deel van de bijeenkomst actief aan de slag
om het eigen Schoolvenster te vullen, met de hulp
van een van onze medewerkers. Wilt u hier graag
gebruik van maken en heeft u een groep van
minstens tien scholen? Wij hebben nog ruimte voor
werkbijeenkomsten op de volgende data in maart
en april:
Maart: 3, 7, 17, 22, 24, 28 en 29.
April: 12, 14, 15, 21, 22, 26 en 29.
Staat uw voorkeur hier niet tussen of is uw
schoolbestuur kleiner dan tien scholen? Stuur een
mailtje met uw voorkeursdata naar
scholenopdekaart@poraad.nl o.v.v.
Werkbijeenkomst, dan kijken we samen naar de
mogelijkheden.

Regionale werkbijeenkomsten
Een regionale werkbijeenkomst biedt individuele
scholen de gelegenheid aan te sluiten bij een
startbijeenkomst voor Scholenopdekaart.nl. De
inhoud en opzet is gelijk aan die van de
werkbijeenkomsten (zie hierboven). Wees op tijd
met aanmelden, in verband met de beschikbare
ruimte hanteren wij het ‘wie het eerst komt’principe.

Staat uw regio hier niet bij of is de regio van uw
keuze al vol? Meldt u zich gewoon aan: u komt dan
op een wachtlijst en bij voldoende animo in de regio
organiseren wij extra bijeenkomsten. Stuur een
mailtje naar scholenopdekaart@poraad.nl o.v.v.
Regionale werkbijeenkomst [uw regio] om u aan te
melden.
8 maart 2016
8 maart 2016
30 maart 2016
7 april 2016
28 april 2016
10 mei 2016

10.00 – 13.00 u
13.30 – 16.30 u
10.00 – 13.00 u
10.00 – 13.00 u
10.00 – 13.00 u
10.00 – 13.00 u

Den Haag
Den Haag
Eindhoven
Alkmaar
Utrecht
Utrecht

Even voorstellen…het Scholenopdekaart.nl team
bij de PO-Raad
In het nieuwe jaar is ook ons laatste teamlid gestart
en het daarmee is het team Scholenopdekaart.nl
van de PO-Raad compleet. Hieronder stellen wij ons
aan u voor.
Hallo! Mijn naam is
Jessica Teunissen en ik
ben
programmacoördinator
Scholenopdekaart.nl. Ik
ben al langere tijd
betrokken bij het
project Vensters PO en
heb vanaf januari 2013 als projectleider
meegewerkt aan de ontwikkeling van
Scholenopdekaart.nl. Sinds 1 september werk ik bij
de PO-Raad en coördineer ik hier het team dat
samen met het team van de VO-raad en het ICTteam bij Kennisnet werkt aan de doorontwikkeling
van Scholenopdekaart.nl. Daarnaast ben ik
verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van
de strategie rondom Scholenopdekaart.nl en
mijn.vensters.nl.
Hoi! Sommigen van u heb
ik al ontmoet, het
grootste deel nog niet
dus ik stel mij graag even
voor. Ik ben Suzanne
Boone en ben in oktober
2015 aan de slag gegaan
als

programmamedewerker voor Scholenopdekaart.nl.
Wat een leuke uitdaging! Het sluit erg goed aan bij
mijn interesses en onderwijskundige achtergrond.
Voor Scholenopdekaart.nl houd ik mij vooral bezig
met de (door)ontwikkeling van de decentrale
indicatoren en uiteraard begeleid ik de werk- en
regiobijeenkomsten die wij organiseren. Mochten
we elkaar nog niet hebben ontmoet, dan kan het
dat we elkaar daar tegen gaan komen.
Mijn naam is Inge van der Lee en ik ben dit jaar fris
gestart met een nieuwe
functie bij de PO-Raad als
programmamedewerker
Scholenopdekaart.nl. In de
jaren hiervoor heb ik gewerkt
als (beleids)onderzoeker;
eerst bij het NIVEL
(Nederlands instituut
onderzoek van de
gezondheidszorg) en daarna bij de DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs) binnen het themagebied
MBO. Scholenopdekaart.nl is voor mij een leuke
uitdaging in een voor mij semi-nieuw themagebied.
Naast het begeleiden van de werk- of
regiobijeenkomsten houd ik mij voornamelijk bezig
met de (door)ontwikkeling van de centrale
indicatoren en de daarbij horende
managementrapportages. Email:
i.vanderlee@poraad.nl
Mijn naam is Monique
Ajroud - van Herk en sinds 4
januari ben ik een nieuw
gezicht binnen de PO-Raad.
Ik ga vijf dagen in de week
aan de slag als
projectsecretaresse voor
Scholenopdekaart.nl. Mijn
voornaamste taak is het
organiseren en plannen van alle werk- en
regiobijeenkomsten. Ik heb veel zin om nieuwe
kennis op te doen in deze uitdagende baan. Met
mijn administratieve werkervaring in de afgelopen
jaren bij de Erasmus Universiteit Rotterdam hoop ik
me de werkzaamheden snel eigen te maken. Ik
hoop op een plezierige samenwerking. E-mail:
scholenopdekaart@poraad.nl

Hoi! Ik ben Jeltje
Dijkstra en ik ben
beleidsadviseur bij de
PO-Raad. Ik houd me
bezig met de
positionering en
strategie van Vensters
PO en
Scholenopdekaart.nl.
Daarbij zoek ik de verbinding met de portefeuilles
van de PO-Raad en alle stakeholders van Vensters
PO. Op dit moment werk ik bijvoorbeeld aan het
bezoekersonderzoek en de evaluatie van de
indicatoren. Naast Vensters PO heb ik ook Goed
Bestuur in mijn portefeuille.
Mijn naam is Maurits
Huigsloot en ik werk
bij de PO-Raad als
beleidsadviseur
informatiebeleid,
informatievoorziening
en governance. Ik ben
vanaf het begin
betrokken geweest bij
het project Vensters PO en de ontwikkeling van
Scholenopdekaart.nl. Mijn werkzaamheden voor
Scholenopdekaart.nl richten zich vooral op de
dataleveringen die wij ontvangen van DUO,
Inspectie en andere partijen ten behoeve van de
indicatoren die wij tonen. Daarnaast houd ik mij ook
bezig met informatievoorziening in de bredere zin
en hoe Scholenopdekaart.nl hierin een rol kan
spelen.
Hallo, ik ben Elise
Haarman en ben als
communicatieadviseur
betrokken bij
Scholenopdekaart.nl.
Naast onze digitale
uitingen op Twitter,
Facebook en in de
nieuwsbrief houd ik
mij bezig met de communicatiestrategie en
campagne rondom Scholenopdekaart.nl. Daarnaast
ontwikkel ik samen met de teamleden
ondersteuningsmaterialen om het programma voor
u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

