
Uitstroom- en volgmonitor september-oktober 2022 
 

Aan de start van het nieuwe schooljaar informeren wij als Sectorraad 
Praktijkonderwijs over het gebruik van de uitstroom/volgmonitor in het schooljaar 
2022-2023.   
 

Uitstroom- en volgmonitor 

In de periode 1 september-31 oktober 2022 kunt u de actuele gegevens invullen van de 
volgende uitstroomcohorten:


 

Wij raden u aan tijdig te starten met het vullen van de monitor om te voorkomen dat aan 
het einde van de invulperiode knelpunten gaan ontstaan. Op 31 oktober sluit namelijk de 
monitor weer. 

 

Inlog en beheren contactgegevens 
Door op de volgende link te klikken kunt u starten met het invoeren van gegevens: http://
www.attrack.nl/pro/login.   


Zoals u wellicht weet kunnen maximaal 3 collega’s met een unieke inlog toegang krijgen 
tot het systeem. Daarbij is de school zelf verantwoordelijk voor degenen die zij toegang 
wil verstrekken.  In het systeem staan in het onderdeel ‘schoolinstellingen’ de 
contactgegevens van de schoolleider en de contactpersonen van ProZO! en de 
uitstroommonitor vermeld. Alleen deze personen hebben een gebruikersaccount en 
kunnen zelf een wachtwoord aanmaken om in te loggen in het systeem van de 
uitstroommonitor en ProZO!  Het is dus belangrijk dat de contactgegevens door de 
scholen zelf actueel worden gehouden. 

 


Week 34 
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

2021-2022 Betreft de gegevens van de schoolverlaters in 2021-2022. Het gaat 
daarbij om leerlingen die zijn uitgestroomd vóór 30 september 2022. 
De uitstroombestemmingen kunnen worden ingevoerd tot en met 31 
oktober 2022.2020-2021 Betreft de gegevens van de schoolverlaters in 2020-2021. Tussen 1 
september en 31 oktober vindt de tweede meting van de volgmodule 
plaats: wat is de actuele bestemming van de oud-leerling na 1 jaar?

2019-2020 Betreft de gegevens van de schoolverlaters in 2019-2020. Tussen 1 
september en 31 oktober vindt de vierde meting van de volgmodule 
plaats: wat is de actuele bestemming van de oud-leerling na 2 jaar?
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Publicatie uitstroom- en volg gegevens op Scholen op de kaart 
Een deel van de informatie uit de uitstroom- en volgmonitor wordt in november 
geanonimiseerd doorgeleverd aan Vensters. Wanneer u in uw ‘mijnvensters’ omgeving 
inlogt, ziet u deze informatie in december klaar staan. U kunt vervolgens een toelichting 
schrijven en het geheel publiceren op Scholen op de kaart. Publiceert u deze informatie 
niet zelf? Dan doet Vensters dit na enige tijd voor u. 


De momenten waarop nieuwe gegevens geactualiseerd en gepubliceerd worden, vindt u 
in de kalender of de jaarplanning van Vensters. De support van Vensters wordt uitgevoerd 
door Kennisnet. Bij technische- of gebruikersvragen over Vensters kunt u het overzicht 
met veel gestelde vragen op de support website van Kennisnet raadplegen; https://
support.kennisnet.org/. Staat uw vraag er niet bij? Mail of bel met de Servicedesk van 
Kennisnet via support@kennisnet.nl of bel 0800 321 22 33.

 

Tot slot

De volgmonitor is geïntegreerd in een online dashboard. Snapt u niet direct hoe het online 
dashboard werkt, maak dan gebruik van de uitleg die u vindt door te klikken op de 
uitlegknop helemaal rechts-midden in het scherm. Alle rapportages zijn toegankelijk via 
het tabblad 'Rapportages' in hetzelfde online dashboard, bovenaan de pagina.

Heeft u toch vragen rond het gebruik van de Uitstroommonitor, neem dan gerust contact 
op met de helpdesk via helpdesk@praktijkonderwijs.nl of 06-18909980.  


Sectorraad Praktijkonderwijs 
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