Met schooldashboard grip op
de kwaliteit van onderwijs en
bedrijfsvoering. De leerling centraal.
Schooldashboard is bestemd voor het Primaire Onderwijs (PO)

Voor wie is het?

en opvang. Het zorgt voor actuele en betrouwbare informatie
over de leerprestaties en de ontwikkeling van de leerling.

Schooldashboard is bestemd voor het bestuur, de directeur

Schooldashboard is gemakkelijk uit te breiden met financiële

van de school, de leerkracht en begeleider van de PO instelling.

en HR-gegevens met als gevolg een integraal overzicht van

Eenieder heeft dashboards toegesneden op het eigen

de PO instelling. Er kan worden gestuurd op de eisen van de

verantwoordelijkheidsgebied met resultaten afgezet tegen de

Onderwijsinspectie en op de eigen normen en ambities van

vooraf gedefinieerde normen en prestaties. Op basis hiervan

de school. Rapporteren met behulp van Schooldashboard is

kunnen verbeteracties worden geïnitieerd en kan de voortgang

eenvoudiger en sneller.

worden bewaakt.

www.schooldashboard.nl

Hoe werkt het?

De voordelen

Schooldashboard is gebaseerd op het Business Discovery platform van

√ Ontwikkeld voor en door het onderwijs

QlikView. Alle belangrijke gegevens vanuit de aangesloten scholen worden

√ Sluit volledig aan op ParnasSys en CITO, maar ook op financiële

verzameld en inzichtelijk gemaakt in standaard dashboards. Ook Cito en

en personele systemen zoals Exact, Edukaat, Raet en AFAS

Onderwijsinspectie leveren gegevens. Uitslagen van toetsen zijn afzonderlijk,

√ Minder tijd kwijt met datavergaring

in de tijd en ten opzichte van normen per leerling overzichtelijk in grafieken

√ Snel implementeerbaar, direct te gebruiken en web-based

en tabellen weergegeven. Met een paar eenvoudige klikken kan de gebruiker

√ Modulaire opbouw

alle relevante gegevens raadplegen voor analyses en te plegen interventies.

√ Vaste jaarlijkse prijs, geen verrassingen

Samen met Synaxion ontwikkelde

stimuleren de mogelijkheden van kinderen zoveel mogelijk te benutten. Om dat

KIEM een kwaliteitsinstrument in

voor elkaar te krijgen heb je wel goed inzicht in data nodig, maar dat komt niet

de vorm van een dashboard. Dit

vaak voor in het basisonderwijs. Het dashboard dat wij hebben ontwikkeld is

dashboard maakt visueel inzichtelijk wat de verschillende normen

uniek vanwege het integrale karakter. Wij kwamen nog niet eerder een instrument

van de Onderwijsinspectie zijn, hoe ze ervoor staan met hun intern

tegen dat zowel financieel, personeel als leerlingen als invalshoek had en waarbij

vastgestelde normen en hoe leerlingen op verschillende KPI’s scoren,

we zoveel data met elkaar kunnen combineren. Denk daarbij aan de verdeling

ten opzichte van die normen.

van jongens en meisjes in de klas, verwijzingen naar het speciaal onderwijs en
beoordelingen van de inspectiebezoeken. Wij kunnen nu op basis van data veel

Martijn Schoonaard, directeur van basisschool‘t Mulderke en kwaliteits-

scherper sturen en waar nodig interventies houden. Iets waar al langere tijd

coördinator bij KIEM: ”Wij vinden het als bestuur belangrijk om onze scholen te

behoefte aan was, maar we nog geen mogelijkheid toe hadden.”

Schooldashboard is een product van Synaxion. www.synaxion.com

