
Een sterke gesprekspartner 
met behulp van data

WMS Congres – 24 november

Marlies Snijders en Dennis van Velzen



Wie zijn wij?

m.snijders@poraad.nl of dennisvanvelzen@vo-raad.nl

mailto:m.snijders@poraad.nl
mailto:dennisvanvelzen@vo-raad.nl


• Meerdere informatieproducten 
voor diverse doelgroepen.

• Dataplatform voor data en 
informatie van en voor scholen 
en schoolbesturen.

• Integrale aanpak van 
gebruikersomgeving voor alle 
informatieproducten van de 
PO-Raad en VO-raad.

• Met de gegevens kan de 
gebruiker monitoren, 
informatie visualiseren, 
analyseren, vergelijken en 
(publiek) presenteren. 



Goede verantwoording

Verantwoording staat niet op zichzelf, maar is onderdeel 
van de sturingscyclus 

Verantwoording doet recht aan de verschillende functies 
die verantwoording heeft.  

Cor van Montfort



Scholen op de kaart



MR en 
Scholen op 
de kaart

Je bent MR-lid en je hoort op het schoolplein 
dat de resultaten van de eindtoets (PO) / het 
slaagpercentage (VO) de laatste twee jaar niet 
bepaald goed zijn. Er wordt wat over 
gemopperd omdat ouders die het aankaarten 
op school zich niet serieus genomen voelen. 

Je wilt hierover als MR het gesprek aangaan 
met de schoolleiding. Welke rol kan 
scholenopdekaart.nl hierin spelen?



MR en 
Scholen op 
de kaart



Mogelijke 
vragen

• We zien dat het streefniveau boven de signaleringswaarde uitkomt, 
maar dat vergelijkbare scholen hoger scoren. Wat betekent dit?

• Hoe kijkt de school hiertegenaan?

• Kan de school verklaren hoe het komt dat de resultaten op de 
ondergrens balanceren?

• Hoe was het de jaren hiervoor?

• Hoe heeft de school ervoor gezorgd dat ze niet onder de grens 
zakten?

• Wat is het beleid rondom dit onderwerp?

• Kunnen we de rapportages over de eindtoetsscores inzien? 
(ManagementVenster)

• Etc. 

Scholen op de kaart geeft geen informatie op basis waarvan je direct 
conclusies kan trekken. Wel biedt het informatie op basis waarvan je het 

gesprek aan kan gaan. 



Aan de slag 
in duo’s:

Ouders mopperen over:
- PO: De schooladviezen die gegeven worden in 

groep 8. Deze zijn te laag vinden ze. 
- VO: Teveel leerlingen die afstromen naar een 

lager niveau en daarmee onder het 
basisschooladvies zit.

1. Zoek op scholenopdekaart.nl waar je 
informatie vind over schooladviezen

2. Vergelijk de schooladviezen (PO) / plaatsing 
(VO) van jouw school eens met die van de 
school van je maatje

3. Bedenk welke achtergrondinformatie je graag 
zou willen hebben, welke vragen zou je willen 
stellen? 



Animatie hoe werkt de benchmark?



Site in ontwikkeling

Benchmarkpovo.nl



Casus benchmark
• Ga in tweetallen uiteen en 

onderzoek een willekeurig 
schoolbestuur (bijvoorbeeld je 
eigen). Doe dat op basis van de 
volledige naam van de 
stichting.

• Ga naar benchmarkpovo.nl, 
naar 'po' of 'vo' en dan naar 
'financiële continuïteit'

- Je hoort als MR-lid geluiden in de 
organisatie over hoge reserves van het 
schoolbestuur

- Wat klopt hier wel en niet van?

- Op basis waarvan beoordeel je of er te 
hoge reserves zijn? Welke vragen kun je 
stellen?



Waar kun je naar
kijken?
- Hoe hoog zijn de reserves?

- Wat zegt de signaleringswaarde van het 
de Inspectie?

- Wat is het beleid van het bestuur t.a.v. 
de reserves? Wordt er bijvoorbeeld
ergens voor gespaard?

- Hoe hoog zijn de reserves in vergelijking
met andere besturen?

- Hoe wil je als (G)MR hier het geprek
over voeren?



Hoe kun je SODK en 
de benchmark 
gebruiken?

1. Ambitie > kloppen de cijfers bij de ambitie van 
directie/bestuur en misschien ook wel de ambitie 
van de MR?

2. Ontwikkeling > Zien we wenselijke trends? Gaat 
het de goede kant op?

3. Consistentie > Correspondeert het beeld uit de 
cijfers uit het beeld dat we van directie en bestuur 
krijgen?

4. Vergelijking > Hoe gaat het t.o.v. scholen/besturen 
met een vergelijkbaar profiel 



Welke vragen hebben jullie 
nog?
Nog vragen? Neem contact op via m.snijders@poraad.nl of 
dennisvanvelzen@vo-raad.nl

mailto:m.snijders@poraad.nl
mailto:dennisvanvelzen@vo-raad.nl
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