
Kwaliteitszorg 
 
 
Vensters voor Verantwoording  

De landelijke werkgeversorganisatie voor het voortgezet onderwijs, de VO-raad, is het 

project Vensters voor Verantwoording gestart. Aan dit project werken ook de scholen van 

OVO Zaanstad mee. Volgens vaste standaards laten de scholen op de website 

www.schoolvo.nl zien hoe zij het doen op het gebied van onderwijsprestaties, effectief 

onderwijsbeleid, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Iedereen die geïnteresseerd is, kan nu van 

bijna elke vo-school in Nederland die gegevens bekijken. Naast gegevens die scholen zelf 

aanleveren, worden ook de gegevens van de onderwijsinspectie en van het ministerie van 

onderwijs, cultuur en wetenschap op de schoolvensters gepubliceerd. De website is 

inmiddels uitgegroeid tot een betrouwbare bron van informatie over de scholen voor 

voortgezet onderwijs in Nederland. De gepubliceerde gegevens worden jaarlijks 

gecontroleerd en ververst. Voor meer informatie over de school van uw keuze kunt u terecht 

op internet bij www.schoolvo.nl. 

Tevredenheidonderzoek 

Elke twee jaar wordt er een tevredenheidonderzoek in de OVO-scholen afgenomen. De 

tevredenheid wordt vastgesteld aan de hand van negen verschillende vragenlijsten, die 

worden ingevuld door o.a. de leerlingen, de medewerkers, de ouders, de basisscholen en 

door direct bij OVO en bij het onderwijs externe betrokkenen. Aan de hand van de resultaten 

van 2012 wordt in relatie met de resultaten uit 2008 en 2010 gericht gewerkt aan de 

verbeteracties.   

Schoolplan 

Het schoolplan is een belangrijk document dat richting en samenhang geeft aan de koers 

van de school. Het schoolplan geeft alle betrokkenen inzicht in de belangrijkste 

beleidsvoornemens en ontwikkelingen in de schoolorganisatie voor de komende jaren. 

 

Daarnaast is het schoolplan een document dat inzage geeft over de planning, de kwaliteit en 

de verantwoording van het onderwijs voor ouders en leerlingen en voor de inspectie van het 

voortgezet onderwijs. 

 

Klankbordgroep ouders 

Net als de ouderraad zijn de contactouders van de brugklas belangrijk als klankbord voor de 

schoolleiding. De contactouders geven de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies 

over uiteenlopende zaken. Zij dragen door hun kritische inbreng bij aan de verbeteren van de 

kwaliteit van de school en het onderwijs.    

 


