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Aan de leden van de Sectorraad Praktijkonderwijs 

Betreft: Start afnameperiode ProZO! 2020-2021 

 

Geachte leden van de Sectorraad Praktijkonderwijs, 

Wanneer u met ProZO! de leerling- en oudertevredenheid op uw school meet én de resultaten 

hiervan wilt publiceren op Scholen op de Kaart (Vensters), dan kunt u binnenkort weer van start met 

de afname van de enquêtes. 

De afnameperiode is van 1 november 2020 tot en met 30 april 2021. 

Op de website van de Sectorraad Praktijkonderwijs www.praktijkonderwijs.nl vindt u onder het 

inloggedeelte voor leden de ProZO! handleiding. Deze handleiding gaat in op de inhoud van het 

ProZO! monitoringssysteem én op de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZO! enquêtes.  

Naast de handleiding ProZO! vindt u op de website:   

1. Richtlijnen betrouwbare afname 

2. Berekening representatieve steekproef 

3. Voorbeeld brief ouders monitor sociale veiligheid 

4. Format ProZO! analyse 

5. Verantwoordingsdocument ProZO! 

6. Verkorte leerling vragenlijst sociale veiligheid   

 

Monitor sociale veiligheid en afnameperiode  

Via ProZO! kunt u ook een monitor sociale veiligheid uitvoeren bij uw leerlingen. U kunt dit doen 

door het afnemen van de volledige leerlingvragenlijst (de monitor is hierin geïntegreerd) óf door het 

afnemen van de (verkorte) leerlingvragenlijst sociale veiligheid.  

De afnameperiode van de ProZO! leerling- en oudervragenlijst is 1 november ’20– 30 april ’21. Van 

de leerling- en ouderenquêtes die voor 1 november 2020 en ná 30 april 2021 worden afgerond en/of 

de einddatum op 30 april niet is verstreken, worden de gegevens dat afnamejaar niet meegenomen 

in de centrale datalevering richting Vensters en doorlevermodule aan de Onderwijsinspectie. De data 

blijven wél in het ProZO! systeem beschikbaar voor eigen gebruik.  

Deze afnameperiode geldt niet voor de afname van de enquêtes bij de doelgroepen personeel & 

management, partners en stagebedrijven. Deze enquêtes kunnen gedurende het hele jaar worden 

afgenomen. De data van deze afnames worden niet doorgeleverd aan Vensters en/of de inspectie.  
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Koppeling aan Vensters 

De resultaten van de ProZO! enquêtes worden automatisch voor uw school zichtbaar gemaakt in 

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 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.   

De presentatie van de monitor sociale veiligheid kunt u alleen in beeld brengen via Vensters als u de 

leerling vragenlijst totaal óf de leerlingvragenlijst sociale veiligheid bij een representatieve groep 

leerlingen heeft afgenomen in de periode 1 november ’20 – 30 april ‘21 (conform het overige VO).  

Wij hanteren hierbij de einddatum voor afname zoals door u zelf aangegeven in het systeem. Let 

hierop bij het evt. verlengen van een afname periode. Als uw bevoegd gezag hiervoor toestemming 

heeft gegeven, worden deze data ook centraal door geleverd aan de inspectie via de zogenoemde 

doorlevermodule in Vensters. Deze toestemming moet vóór 1 juli 2021 worden gegeven via uw 

‘mijnvensters’ omgeving.  

 

Inlog en beheren contactgegevens 

Door op de volgende link te klikken kunt u starten met ProZO!: http://www.attrack.nl/pro/login           

Zoals u waarschijnlijk weet, is de wijze van inloggen in het kader van de AVG aangescherpt; er 

kunnen maximaal 3 personen met een unieke inlog toegang krijgen tot het systeem. Daarbij is de 

school zelf verantwoordelijk voor degenen die zij toegang willen verstrekken.  In het systeem staan in 

het veld ‘schoolinstellingen’ de contactgegevens van de schoolleider en de contactpersonen van 

ProZO! en de Uitstroommonitor vermeld. Alleen deze personen kunnen hun emailadres registreren 

en zelf een wachtwoord aanmaken om in te kunnen loggen in het systeem van de Uitstroommonitor 

en ProZO! In het systeem kan een school het veld ‘schoolinstellingen’ zelf beheren. Het is dus 

belangrijk dat de contactgegevens in dit veld door de scholen zélf actueel worden gehouden.   

  

Tot slot 

ProZO! 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 ProZO!, neem dan gerust 

contact op met de helpdesk via helpdesk@praktijkonderwijs.nl of 06-18909980.   

 

Met vriendelijke groet,  

Sectorraad Praktijkonderwijs  
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