> Bruikbare onderzoeksr esultaten voor scholen
> Minder onderzoeksdruk

Minder onderzoeksdruk en bruikbare resultaten
teruggeven aan scholen – dat is waar het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) voor staat
Over het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) zorgt ervoor dat er in Nederland
goed onderwijsonderzoek kan blijven plaatsvinden, terwijl scholen daar minder tijd
in hoeven steken en ze er méér voor terugkrijgen. Kort gezegd: efficiënter onderzoek,
meer resultaat. NCO is een dienstverlening van het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO) die bestaande gegevens beter beschikbaar maakt voor
onderwijs en wetenschap om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

In de komende jaren zal vanuit het NRO weer een aantal grootschalige onderzoeken
worden uitgevoerd die onderdeel zijn van het NCO. Het kan zijn dat ook uw school
voor zo’n onderzoek geselecteerd wordt. Er wordt geprobeerd om deze onderzoeken
goed op elkaar af te stemmen, zodat de bevraging eerlijk verdeeld is over alle
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scholen. Het is daarom heel belangrijk dat scholen die geselecteerd worden ook
meedoen: dat is essentieel voor de kwaliteit van het onderzoek. Wij kondigen
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participatie in deze onderzoeken.

Jaarlijkse Rapportages
“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)

Jaarlijks ontvangt uw schoolbestuur per school en schooltype een rapportage
van NCO. Deze bevat informatie over de prestaties van uw leerlingen tijdens hun
periode bij u op school en nadat ze uw school verlaten hebben. Daarnaast geven
de rapportages inzicht in de opbrengsten van de school en kunnen deze gebruikt
worden voor het kwaliteitszorgbeleid. De rapportages bieden een goede basis om
het gesprek met leraren, ouders en de Inspectie van het Onderwijs aan te gaan over
de kwaliteit van de school.

Duiding van resultaten: uitlegvideo’s en informatiebijeenkomsten
Vanaf dit jaar zet het NCO nieuwe middelen in om scholen te ondersteunen bij de
duiding van de eigen resultaten. Zo zijn er voor diverse figuren uit de rapportage
uitlegvideo’s beschikbaar. Daarnaast worden er informatiebijeenkomsten georgani
seerd waar u als bestuurder, schoolleider of kwaliteitszorgmedewerker rechtstreeks
met de onderzoekers van het NCO in gesprek kunt gaan over uw resultaten.
Voor de rapportages 2019, de data van de informatiebijeenkomsten en de
uitlegvideo’s kunt u terecht op www.nationaalcohortonderzoek.nl

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 individuen en scholen,
en worden de vertrouwelijke rapportages alleen aan de besturen beschikbaar gesteld.
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.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het
NCO, de rapportages, komende onderzoeken of de
informatiebijeenkomsten? 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

