NCO zorgt ervoor dat er in Nederland goed onderwijsonderzoek kan blijven plaatsvinden,
terwijl scholen daar minder tijd in hoeven te steken en ze er méér voor terug krijgen.
Kort gezegd: efficiënter onderzoek, meer resultaat. Zo komt NCO tegemoet aan de
behoeften en zorgen van het onderwijs en de wetenschap in Nederland.
Het betekent dat onderzoekers betrouwbare uitspraken kunnen blijven doen over het
functioneren en de prestaties van het Nederlandse onderwijs. Ondertussen worden scholen
minder zwaar belast. Want NCO verhoogt de efficiëntie van onderzoek door nieuwe data
beter te benutten, en door verschillende databestanden slim – en veilig – te combineren.

Heeft u vragen over NCO? Of wilt u uw ervaringen
met de rapportage delen? Wij horen graag van u!
e-mail: info@nationaalcohortonderzoek.nl
website: www.nationaalcohortonderzoek.nl
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Het NRO is een onderdeel van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
www.nro.nl
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Waarom Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs?

> Bruikbare onderzoeksr esultaten voor scholen
> Minder onderzoeksdruk

Economie

“Scholen zijn natuurlijk
gebaat bij goed onderzoek –
je wilt weten hoe je het doet en
hoe het beter kan. Maar dan
wel onder twee harde voorwaarden: minimale belasting
en maximaal rendement.”
Drs. Eugène Bernard, voorzitter Raad van Bestuur
Ons Middelbaar Onderwijs (35 scholen, 60.000
leerlingen)

Gedrag & Maatschappij
Gezondheidszorg
Onderwijs

Taal & Cultuur

Procentuele verdeling studerende oud-leerlingen van uw school naar hbo-sector
twee jaar na het verlaten van de havo.

“Ik hoop dat we binnenkort de
data erbij kunnen pakken en
zeggen: dít zijn de feiten.
Evidence based werken kan het
onderwijs goed gebruiken.”

Saskia Schenning, voorzitter College van Bestuur
Laurentius Stichting (29 scholen, 9000 leerlingen)

Techniek

Onderwijs
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Procentuele verdeling studerende oudleerlingen van uw school naar hbo-sector
twee jaar na het verlaten van de havo
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Het NCO maakt voor deze rapporten gebruik van bestaande gegevens, dus daar
hoeft u niets voor te doen. Wel kunt u er in de toekomst voor kiezen (niet-bijzondere
persoons)gegevens uit uw leerlingvolgsysteem te delen met het NRO. U krijgt dan
in een volgende rapportage extra informatie over de prestaties van uw huidige
leerlingen. Meer informatie vindt u op www.nationaalcohortonderzoek.nl/onderwijs/.

Privacy
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs maakt slim gebruik van data die er al
zijn. Bij de ontwikkeling van NCO staat de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de
gegevens voorop. Zo is het uitgesloten dat informatie te herleiden is tot i ndividuen
en scholen, en zijn de rapportages in eigendom van de scholen. Voor maximale
betrouwbaarheid werkt NCO samen met het CBS.
Op www.nationaalcohortonderzoek.nl/privacy/ leest u onder meer welke gegevens
NCO gebruikt en hoe de privacy wordt gewaarborgd.

Economie

Landbouw

17

* De referentiewaarde voorspelt hoe uw school zou scoren als rekening wordt gehouden met leerlingenpopulatie, grondslag, stedelijkheid etc.

De rapportage 2018 is vanaf nu voor u beschikbaar via www.nationaalcohortonderzoek.nl. De rapporten geven inzicht in de opbrengsten van de school en kunnen
gebruikt worden voor het kwaliteitszorgbeleid. Ook bieden ze een goede achtergrond
om het gesprek met de leraren, ouders en de Inspectie van het Onderwijs aan te gaan
over de kwaliteit van de school.

Gezondheidszorg
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Om meer waarde voor het onderwijs te realiseren, ontvangt uw schoolbestuur
jaarlijks per school en schooltype een rapportage van NCO. Deze bevat data over
de prestaties van uw leerlingen tijdens hun periode bij u op school en nadat ze de
school verlaten hebben.

Gedrag & Maatschappij

Percentage oud-leerlingen dat
in leerjaar 3 van het voortgezet
onderwijs boven, op of onder het
gegeven basisschooladvies zit

Techniek

Minder onderzoeksdruk en bruikbare resultaten
teruggeven aan scholen – dat is waar het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) voor staat

Op advies

Boven advies

Percentage oud-leerlingen dat in leerjaar 3 van het voortgezet

