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Doorstroommonitor	  

Standaardisa2eraad	  23-‐1-‐2014	  

Achtergrond	  
•  Het	  Samenwerkingspla>orm	  Informa2e	  Onderwijs	  is	  
sinds	  2011	  een	  samenwerkingsverband	  van	  de	  zes	  
sectorraden	  (de	  PO-‐Raad,	  VO-‐raad,	  MBO	  Raad,	  AOC	  
Raad,	  de	  Vereniging	  Hogescholen	  en	  VSNU),	  hun	  
uitvoerders	  (Kennisnet,	  Schoolinfo,	  saMBO-‐ICT	  en	  
SURF)	  en	  DUO	  om	  vanuit	  de	  sectorraden	  de	  regie	  over	  
(de	  stroomlijning	  van)	  de	  informa2evoorziening	  in	  de	  
onderwijsketen	  zelf	  ter	  hand	  nemen	  
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Aanleiding	  

•  Op	  landelijk	  niveau	  worden	  door	  DUO	  voor	  
alle	  onderwijssectoren	  gegevens	  over	  
doorstroom	  naar	  het	  vervolgonderwijs	  
berekend.	  Deze	  gegevens	  worden	  vervolgens	  
door	  de	  sectorraden	  voor	  hun	  
onderwijsinstellingen	  ontsloten,	  bijvoorbeeld	  
via	  Vensters	  VO.	  

Relevan2e	  
•  Uitwisseling	  van	  gegevens	  over	  doorstroom	  naar	  

vervolgonderwijs	  om	  sectororganisa2es	  en	  
onderwijsinstellingen	  in	  staat	  te	  stellen	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
onderwijs	  op	  sectoraal-‐	  en	  instellingsniveau	  te	  verbeteren	  
en	  dat	  instellingen	  zich	  op	  een	  efficiënte	  wijze	  hierover	  
kunnen	  verantwoorden	  naar	  het	  ministerie	  van	  OCW	  
(Inspec2e)	  en/of	  andere	  stakeholders.	  

•  Tot	  voor	  kort	  gebruikten	  beleidsmakers	  en	  
onderwijsinstellingen	  verschillende	  gegevensdefini2es	  en	  
rekenregels	  en	  kost	  het	  veel	  2jd	  en	  moeite	  om	  gegevens	  te	  
verzamelen.	  De	  afspraak	  én	  de	  opgeleverde	  
Doorstroommonitor	  brengt	  daar	  verandering	  in	  
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Relevan2e	  

Scope	  

•  Overgangen	  binnen	  regulier	  onderwijs,	  PO-‐
VO-‐kubus,	  VO-‐VLG-‐kubus,	  MBO-‐HO-‐Kubus,	  
HO-‐HO-‐kubus	  (ook	  (V)SO	  opgenomen	  in	  de	  
informa2ekubus	  maar	  kan	  nog	  niet	  ontsloten	  
worden-‐	  zie	  roadmap)	  	  
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Implementa2e	  

•  Oplevering	  doorstroommonitor	  door	  DUO	  (medio	  
december)	  conform	  specifica2edocument	  3.0.	  

•  Tijd	  (jaarlijks):	  Voor	  DUO,	  EduStandaard	  en	  
ontvangende	  par2jen	  gezamenlijk	  
ontwikkelagenda	  bepalen	  en	  testen	  leveringen.	  	  

•  Resources:	  1-‐cijfer	  bestanden	  van	  DUO.	  
•  Exper2se:	  Bij	  DUO	  kennis	  van	  query’s	  en	  de	  
tooling.	  Bij	  EduStandaard	  kennis	  van	  de	  uit	  te	  
wisselen	  informa2e	  en	  beheer	  van	  de	  
documenta2e.	  

Roadmap	  

•  Doorontwikkeling	  huidige	  monitor	  (Issuelijst)	  
en	  borgen	  change	  management	  proces.	  

•  Doorontwikkeling	  documenta2e	  (Func2oneel	  
en	  Technisch	  Ontwerp)	  

•  Inrichten	  accepta2e	  test	  traject	  
•  Project	  doorstroom	  valt	  nog	  2	  jaar	  onder	  
SION,	  daarna	  doorontwikkeling	  en	  beheer	  
onder	  EduStandaard	  
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Roadmap	  

•  Overgang	  naar	  arbeidsmarkt	  
(Uitstroommonitor)	  

•  Ontsluiten	  (V)SO	  (Vensters)	  


