
Koppeling van ProZO! aan Vensters en de Inspectie 

Vorige week hebben diverse schoolbesturen een brief van de Inspectie ontvangen. 
Daarin werd aangegeven dat de Inspectie geen gegevens over sociale veiligheid 
had ontvangen van één of meerdere scholen. Ook diverse scholen voor 
praktijkonderwijs bleken geen gegevens over de sociale veiligheid aangeleverd te 
hebben bij de Inspectie. 

Na afstemming met scholen, Vensters en de Inspectie weten we waar de oorzaak zit. Via 
ProZO! nemen scholen voor praktijkonderwijs jaarlijks, de wettelijk verplichte, 
vragenlijsten af rondom sociale veiligheid. De Sectorraad levert deze gegevens aan bij 
Vensters, daar hoeft een school zelf geen actie in te ondernemen. Waar een school wel 
zelf jaarlijks actie dient te ondernemen is het doorleveren van de gegevens vanuit 
Vensters naar de Inspectie. 


Het bevoegd gezag dient jaarlijks namelijk toestemming te geven voor het doorleveren 
van de data naar de Inspectie. Deze toestemming dient gegeven te worden vóór 1 juli via 
de zogenaamde ‘mijnvensters’ omgeving. Hoe het geven van toestemming voor het 
doorleveren van gegevens in zijn werk gaat is beschreven in een bijlage die u ook via 
deze InfoFlits heeft ontvangen: ‘Doorsturen monitoringsgegevens aan de inspectie.’


Belangrijke afspraken samengevat: 

• Het is van belang om jaarlijks de metingen sociale veiligheid af te nemen. Binnen 
ProZO! kan dat op 3 manieren: 1) een vragenlijst sociale veiligheid, 2) een vragenlijst 
ProZO! totaal of 3) een vragenlijst ProZO! totaal inclusief LAKS vragen.


• De afnameperiode van de ProZO! leerling- en oudervragenlijst is telkens van 1 
november tot en met 30 april. Vanwege de Corona maatregelen zijn deze periodes in 
schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 aangepast. In het huidige schooljaar 2021-2022 
gaan we weer uit van een afname tussen 1-11-21 tot en met 30-04-22.


• Bij het aanvragen van enquêtes via ProZO! dient u ook een einddatum op te nemen. 
Deze mag nooit na 30 april liggen als u de gegevens wil aanleveren bij Vensters.


• Deze gegevens worden in het voorjaar aan Vensters aangeleverd nadat de einddatum 
van de meting is verstreken. Deze kunnen vervolgens door u worden gepubliceerd op 
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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

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Scholen op de kaart via uw ‘mijnvensters’ omgeving. U kunt de visualisaties van uw 
ProZO!-onderzoek ook toelichten. Dit geldt voor respectievelijk leerling- en 
oudertevredenheid én sociale veiligheid.  


• Als het bevoegd gezag hiervoor toestemming heeft gegeven, worden deze data ook 
centraal doorgeleverd aan de inspectie via de zogenoemde doorlevermodule in 
Vensters. Deze toestemming moet jaarlijks vóór 1 juli gegeven te worden via uw 
‘mijnvensters’ omgeving. 


Op de website www.praktijkonderwijs.nl vindt u onder het tabblad ProZO! een 
handleiding voor het gebruik van ProZO! Mocht de inhoud van dit bericht vragen 
oproepen dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van ProZO! via 
helpdesk@praktijkonderwijs.nl of via 06-18909980.
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