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Bijlage
Toelichting Preview

Geacht bevoegd gezag,
De nieuwe Onderwijsresultatenoverzichten VO 2019 zullen wij 4 maart a.s.
publiceren op onze website. Vanaf 18 februari 2019 staan de
onderwijsresultatenoverzichten 2019 in het Internet Schooldossier. De link naar het
Internet Schooldossier is: https://isd.owinsp.nl
Met deze preview tonen wij u alvast de resultaten en kunt u zich voorbereiden op de
publicatie op het internet. Aangezien het Onderwijsresultatenmodel gebaseerd is op
de gegevens uit BRON, zijn de resultaten zoals getoond in de preview de definitieve
resultaten. Hier vinden geen wijzigingen meer in plaats.
Het overzicht dat wij op internet zullen publiceren is minder uitgebreid dan het
overzicht in het Internet Schooldossier: zo wordt er op internet geen berekend
oordeel getoond en ook het verschil SE-CE is niet zichtbaar.
Vragen over de preview kunt u indienen bij het Loket van de inspectie via het
formulier: https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/contactformulier
Wij versturen deze brief met bijlage ook per e-mail aan de vestiging(en) die onder
uw bevoegd gezag vallen.
Met vriendelijke groet,

Drs. H. Pinkster
Directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs
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Bijlage: Toelichting Preview 2019
Tijdens de preview zijn de overzichten met onderwijsresultaten alleen zichtbaar
voor uw scholen en vestigingen.
Overzichten en bestanden
Net als de voorgaande jaren kunt u in het Internet Schooldossier de
resultatenoverzichten van de vestigingen van uw onderwijsinstelling vinden. Deze
overzichten (in pdf-format) bestaan uit een grafisch deel, het zogenaamde
dashboard, en een tabellendeel. Daarnaast zijn er Excel-bestanden opgenomen
met basisgegevens die gebruikt zijn om de indicatoren te berekenen. Deze data
kunt u naast uw eigen gegevenssysteem leggen.
Meer informatie
Een uitgebreide beschrijving van het resultatenoverzicht is te vinden in het
Internet Schooldossier. Op onze website is een uitgebreide beschrijving te vinden
van het Onderwijsresultatenmodel op pagina
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo.
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