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Kwaliteitskaart AF 
Vervolgsucces: wat kan de plek na VO2 zeggen over het gegeven schooladvies?  
 

Start 
December 2021  
Uitvoering 
December 2021 
Evaluatie  
Eind december 2021 
 

Verantwoordelijk 
DIR en/of IB met schoolteam, waarbij vooral de bovenbouw gesprekspartner zal zijn  
 

Doel 
Scholen houden zicht op hun leerlingen en zorgen voor een zo goed mogelijk doorlopend 
ontwikkelingsproces door hun schooladviezen met regelmaat te evalueren door middel van de 
plek na VO2: genaamd Vervolgsucces.  
 

Achtergrondinformatie 
Vervolgsucces was tot het nieuwe inspectiekader van 2021 een vaste indicator zonder wettelijke 
norm. In het kader vóór 2017 zat er wel degelijk een norm op Vervolgsucces: je kreeg een signaal 
van aandacht als de op- en afstroom samen meer dan 25% was. Er is nu geen norm meer, het 
percentage wordt ingezet om je eigen trends te bewaken, te analyseren en conclusies over 
gegeven adviezen te bepalen. Zitten we er vaak naast? Adviseren we correct? Betekent dit iets 
over hoe wij onze leerlingen kansrijk adviseren? Het is aan te raden voor jezelf wel een 
schoolnorm te bepalen, wanneer zijn wij tevreden? NB. Er zit een addertje onder het gras: let goed 
op bij meervoudige adviezen. Stroomt het kind op naar het hogere niveau binnen het meervoudig 
advies? Dan telt dit in de systemen ook als Opstroom. Kijk goed in het dashboard op leerlingniveau 
of je vooral Opstroom hebt uit meervoudige adviezen (wat eigenlijk best kansrijk is) of dat jouw 
opstroom vooral hele niveaus zijn (wat uiteraard minder wenselijk is als dit in grote schaal gebeurt 
en mogelijk iets zegt over onderadviseren).  
 

Aanpak 
De plek na VO2 is een bestand dat jaarlijks wordt aangeleverd aan het bestuur via DUO zakelijk. 
Eind november is dit bestand beschikbaar en dit wordt bovenschools geïmporteerd in ParnasSys. 
Scholen kunnen een dag later in ParnasSys én in Ultimview dit Vervolgsucces bekijken. 
 

ParnasSys 
Import gebeurt bovenschools met bestand DUO zakelijk. In ParnasSys staat bij de leerling bij 
Onderwijs – Vervolgonderwijs ‘Plek na 2e jaar VO’ Dit gaat uiteraard over de leerlingen die in 2019 
een schooladvies kregen of de jaren daarvoor. Vanaf 2017 is in het systeem terug te vinden. In 
Ultimview heeft Vervolgsucces een vaste plek in dashboard Schooladvies.  
 

Overig 
Klik hier voor instructievideo over ParnasSys Ultimview dashboard Schooladvies (Vervolgsucces) 
Klik hier voor de contactpersoon binnen afdeling onderwijskwaliteit rondom Vervolgsucces 
óf kom langs bij het MOVARE-vragen(half)uur in Teams over dit thema op 14 december om 09.00 
of 16 december om 15.30  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0_BA6QVUyxI
mailto:janine.deckers@movare.nl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFkYjFiMzQtMjkzOS00YzM3LThiMjgtNjYzNDZiNTZkMGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cba538ad-7942-4dd4-8b29-2d58b5662fca%22%2c%22Oid%22%3a%22fbff5717-2b34-43b8-a695-f583ef1ff718%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTUyNzhkYTQtZTdlNy00YzQ5LWJhMmUtODc4NGYxYzM3MTc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cba538ad-7942-4dd4-8b29-2d58b5662fca%22%2c%22Oid%22%3a%22fbff5717-2b34-43b8-a695-f583ef1ff718%22%7d
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‘Vervolgsucces’ in het waarderingskader van de onderwijsinspectie:  

 

 


