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Aantal gebruikers
Aantal samenwerkingsverbanden met een account: 107 (van 152)
Samenwerkingsverbanden PO: 56 (van 77)
Samenwerkingverbanden VO: 51 (van 75)
Planning ICT-ontwikkeling Dashboard Passend Onderwijs in 2016
In Q1 is er volop ontwikkeld. In Q2 is er een bouwstop om de doorontwikkeling van het Dashboard Passend
Onderwijs in Q3 en Q4 voor te bereiden. Eind 2016 is het Dashboard voorzien van alle indicatoren en
functionaliteiten die in deze factsheet worden benoemd.
Stand van zaken ontwikkeling hoofdindicatoren
NB iedere hoofdindicator bestaat naast een weergave op de overzichtspagina uit een aantal subindicatoren.
De subindicatoren worden in deze factsheet niet uitgewerkt om een kort en bondig overzicht te kunnen geven.

Gerealiseerde hoofdindicatoren Dashboard Passend Onderwijs
PO:
 Aantal leerlingen 1 oktober (BAO/SBO/SO)
 Gewichtenleerlingen
 Peildatum 1 februari
 Instroom binnen de sector PO (verplaatsing/verwijzing/terugplaatsing)
 Geschillen
 Deelnamepercentage (SBO/SO)
 Oordeel inspectie
VO:







Aantal leerlingen 1 oktober (Regulier VO/LWOO/PRO/VSO)
Leerlingen in APC gebieden
Peildatum 1 februari
Instroom binnen de sector VO (verplaatsing/verwijzing/terugplaatsing)
Geschillen
Deelnamepercentage (LWOO/PRO/VSO)





Instroom vanuit BAO/SBO/SO
OPDC
Oordeel inspectie

Nog te ontwikkelen hoofdindicatoren Dashboard Passend Onderwijs in 2016
 Uitstoom binnen de sector PO (verplaatsing/verwijzing/terugplaatsing)
 Uitstroom binnen de sector VO (verplaatsing/verwijzing/terugplaatsing)
 Doorstroom PO-VO (niveau)
 Doorstroom VO- vervolgonderwijs
 Doorstroom VO naar profiel
 Cluster 1 en 2
 EMB-leerlingen
 Verzuim
 Thuiszitters
 Begrote lasten
 TLV-registratie
 AOJ-monitor
 Kengetallen www.passendonderwijs.nl

Doorontwikkeling functionaliteiten
Gerealiseerde functionaliteiten Dashboard Passend Onderwijs
 Presentatie cijfers (afhankelijk van indicator: % of aantal) op alle reeds ontwikkelde indicatoren:
o Op niveau samenwerkingsverband
o Ten opzichte van landelijke vergelijkingsgroep
o Ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden
o Op niveau scholen binnen samenwerkingsverband
 Aanmaak Historie voor alle relevante indicatoren
 Exportmogelijkheid


i- en uitlegteksten voor alle indicatoren

Nog te ontwikkelen functionaliteiten Dashboard Passend Onderwijs in 2016
 Restyling overzichtspagina
 Finetunen indicatoren, navigatiestructuur en functionaliteiten op basis van wensen
samenwerkingsverbanden
 Openbaar databestand van opgehaalde openbare gegevens uit bestaande bronnen.

Voorbeelden visualisaties van de indicator Aantal leerlingen
Overzichtspagina

Vergelijking met andere SWV’s

Historie

Scholen binnen mijn SWV

