
Gebruiksvoorwaarden voor de OnderwijsResultatenMonitor (‘ORM’) 

Door het gebruik van de ORM ben je akkoord met de algemene voorwaarden, de 

licentievoorwaarden en deze gebruikersvoorwaarden.  

 

Licentie 

Wanneer een school start met het gebruik van de ORM zal er een licentie worden 

afgesloten met Onderwijsresultaten B.V. (‘Onderwijsresultaten’). De licentie geldt 

voor 1, 3 of 5 jaar. Daarnaast zal een categorie worden aangegeven naar aanleiding 

van het aantal stamgroepen waarbinnen de schoollocatie valt. Deze categorieën zijn 

A, B en C genoemd en zijn terug te vinden op de website: onderwijsresultaten.nl. 

 

Schoollocatie 

De licentie die is afgesloten is alleen voor het (de) eigen brinnummer/schoollocatie. 

Het is dan ook niet toegestaan om onder de afgesloten licentie meerdere locaties toe 

te voegen. De monitor is volledig ingericht op brinnummers en haalt ook op 

brinnummer de gegevens op uit de database voor het vullen van het dashboard. Een 

tweede schoollocatie zal een nieuwe licentie moeten afsluiten. Het bestuur of de 

scholengroep kan een extra licentie afsluiten om een dashboard te krijgen op 

scholengroep/bestuursniveau met een helder overzicht over alle locaties. 

 

Gebruikers 

Er is geen beperking op het aantal gebruikers binnen de betreffende schoollocatie. 

Let wel goed op, dat de gebruikers de juiste rollen krijgen.  

 

Rollen 

Iedere gebruiker binnen de ORM moet een rol krijgen. Binnen de applicatie is sprake 

van 4 rollen:  

1. Bestuurder 

De gebruikers met de rol Bestuurder kunnen alleen het dashboard en de 

rapportage zien. 

2. Mentor 

De gebruikers met de rol Mentor kunnen naast het dashboard en de 

rapportagetool voor hun eigen klas prognoses invoeren.  

3. Management 

De gebruikers met de rol Management kunnen naast het dashboard en de 

rapportagetool voor de hele afdeling(en) prognoses invoeren. 

4. Schoolbeheerder 

De gebruiker (1 per school) met de rol Schoolbeheerder kan naast het 

dashboard en de rapportagetool bekijken ook leerlingen importeren, 



gebruikers aanmaken/importeren en rollen geven (muv schoolbeheerder) en 

stamgroepen koppelen.  

 

Device 

De ORM werkt optimaal op een computer of laptop, maar kan ook op een tablet of 

telefoon geopend worden. Onderwijsresultaten raadt dan ook het gebruik van een 

laptop of computer aan. 

 

Inloggen 

Bij het bezoeken van ORM.nl moet de gebruiker een keuze maken uit de koppeling 

met AZURE (single-sign-on) of inloggen met een wachtwoord (en twee-weg-

authenticatie). De school(beheerder) heeft bij het afsluiten van de licentie 

aangegeven of de school kiest voor Azure of een wachtwoord. De keuze is voor de 

gehele schoollocatie hetzelfde. 

Bij een WW koppeling is twee-weg-authenticatie verplicht, de gebruiker wordt 

middels een helptekst door het proces van koppelen geleid. 

 

Dashboard 

De monitor bestaat uit een zeer begrijpbaar dashboard, waarop de gebruiker de 

onderwijsresultaten per categorie kan inzien volgens de laatste normen van de 

inspectie, de laatste drie jaar van de ingevoerde prognoses van de schoollocatie en 

het huidige laatste schooljaar (prognose). Het is de gebruiker niet toegestaan de 

gegevens uit de ORM te kopiëren/ te muteren/ te publiceren en/of te verkopen. De 

gebruiker kan wel haar verantwoording doen waarbij de gegevens getoond worden 

middels de rapportagetool. 

 

Rapportage 

Het dashboard is slechts bedoeld voor een snel beeld over de hele schoollocatie. 

Gedetailleerdere informatie kan de gebruiker krijgen via de rapportage tool. De 

gegevens vanuit de rapportagetool mogen niet gekopieerd/ gemuteerd / gepubliceerd 

en/of verkocht worden. De gebruiker kan haar eigen rapportage samenstellen 

middels de filters aan de rechterzijde.  

Deze rapportages kunnen geprint worden. Deze prints kunnen dienen voor het tonen 

van informatie aan derden of intern.  

 

Invoer 

De invoer van de prognoses gebeurt via het invoer menu. De gebruiker is 

verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens en prognoses. Een foutieve invoer 

zorgt voor foutieve weergaven op het dashboard. Onderwijsresultaten is hiervoor niet 

aansprakelijk.  


