
Antwoorden op gestelde vragen tijdens het webinar Werken met de Monitor po/vo, d.d. 8 oktober 2019  
1. Waarom wordt de Monitor afgenomen in dec-febr. terwijl het dan zo'n drukke periode is binnen scholen? Antwoord: De periode december - 

februari is gekozen omdat de resultaten vanaf april beschikbaar zijn om doelen en acties te kunnen formuleren voor het komende 
schooljaar en jaarplan. Overigens kunnen sommige acties direct na de bespreking met het team al opgepakt worden.  

2. Op welke datum gaat de beheerpagina open? Antwoord: De beheerpagina staat open vanaf 18 november, zie ook de planning in de toolkit.

3. Hoe worden de antwoorden op vragen gekopieerd bij combi-groepen? Antwoord: Met een mail aan de helpdesk? Een mail aan de 
helpdesk is in dit geval niet nodig. De leesconsulent voert de leerkracht met hetzelfde mailadres tweemaal in de portal in voor de 
verschillende groepen. De leerkracht ontvangt twee linkjes naar de vragenlijst. Bij het openen van de tweede vragenlijst op dit mailadres 
vraagt het systeem of kopieren gewenst is (zie blz 6 en 7 in de handleiding).

4. Hoe gaat het als een leerkracht veranderd is van groep tov vorig jaar. Alleen groep aanpassen? Antwoord: Bibliotheken die aan een 
eerdere meting hebben deelgenomen kunnen de gegevens van leerkrachten per school importeren. De lijst met leerkrachten kan door de 
leesconsulent worden opgeschoond (leerkrachten verwijderen en andere groepen toevoegen), zie verder blz 6 in de handleiding.

5. Is er ook een presentatie beschikbaar om aan het schoolteam te presenteren? Antwoord: Ja, in de toolkit (bij monitor) staan 2 ppts (po en 
vmbo): Meedoen met de monitor: presentatie voor school

6. Wat is volgens jullie de nuance bij de leerlingvragen tussen erg leuk en best leuk? Voor de kinderen liggen deze antwoorden best dichtbij 
elkaar. Antwoord: Doel van de vragen is in de Monitor is om een beeld te krijgen en door de antwoordopties erg leuk en best wel leuk te 
tonen bij de resultaten krijgen we een indruk, waardoor het gesprek mogelijk wordt wat zinvolle acties kunnen zijn.

7. Klopt het dat je de beheerpagina  nu nog niet kunt openen? Antwoord: Ja, de beheerpagina staat vanaf 18-11 'open'. Tot die tijd is de 
melding: De Monitor dBos BO is op dit moment gesloten. De volgende meting vindt plaats vanaf november 2019. Vragen over de monitor 
kunt u stellen via monitor@debibliotheekopschool.nl.

8. Kan de Monitor ook op een Chromebook afgenomen worden door de leerlingen? Antwoord: Het is mogelijk om de Monitor af te nemen op 
een Chromebook. Bij stagnatie adviseren we om contact op te nemen met de ICT van de school. Instellingen of software kunnen de reden 
zijn dat het in eerste instantie niet lukt om toegang te krijgen tot de Monitor.



9. Moeten combinatiegroepen/unitgroepen echt gescheiden worden? In unitgroepen zitten bijvoorbeeld leerlingen uit groep 6,7,8. De 
leerkracht moet dan 3 lijsten invullen en voor leerlingen andere lijsten openen. Is daarom vorig jaar erg mis gegaan. Antwoord: We 
adviseren om combinatiegroepen wel te splitsen in de afzonderlijke groepen om na de meting de resultaten te tonen per afzonderlijke 
groep en zo doelgerichte acties te kunnen afspreken per groep. De leerkracht ontvangt per groep een link naar de vragenlijst voor de 
leerlingen, bij elke link staat voor welke groep de vragenlijst bedoeld is. Voor verdere instructie over het invullen van meerdere 
leerkrachtvragenlijsten door een leerkracht verwijzen we naar de handleiding.  

10 Zijn er nog wijzigingen in de vragenlijst voor leerlingen? Antwoord: Er zijn geen wijzigingen in de vragenlijsten voor leerlingen voor de 
meting 2019 - 2020. 

11 Sommige scholen geven de groepen bv dierennamen. Hoe kan ik die invoeren? Antwoord: Het is mogelijk om een groep in de beheerportal 
in te voeren met een dierennnaam.  

12 Wij merken dat er zowel door leerlingen als leerkrachten wenselijke antwoorden worden gegeven. Hoe ga je daarmee om en vooral, is het 
te voorkomen? Antwoord: Er is niet veel aan te doen, behalve vooraf benadrukken dat het bij de monitor niet gaat om goed of fout, maar 
alleen om het komende jaar zinvolle en doelgerichte acties te kunnen formuleren.

13. Er zijn heel veel parameters. Welke adviseren jullie om vooral te gebruiken? Antwoord: Deze vraag gaat over de mogelijkheden 
(parameters) die je kunt gebruiken om de resultaten te laten zien en wat je vergelijkt. Het hangt van je doel af wat je wilt laten zien, maar 
vaak worden de leerjaren per school vergeleken met de leerjaren in het hele land. Zo is een benchmark mogelijk. Daarnaast worden vaak 
de jongens per leerjaar vergeleken met de meisjes per leerjaar. Zo zie je waar je gericht acties op kunt inzetten. In de monitorwerkdagen 
over het analyseren van de resultaten in maart (op 24 maart voor vo en voor po bij de POI's) wordt daar uitgebreider op in gegaan. Zie 
ook het webinar Masterclass analyseren monitorgegevens po van 3 maart.

14 Waar kan ik evt de kritische opmerkingen over de keuzemogelijkheden die er zijn indienen. Ik ben het er namelijk soms best mee oneens. 
Antwoord: De formulering van de vragen blijft een lastig punt. Het probleem is dat je niet teveel kunt veranderen, want anders zijn vragen 
van voorgaande jaren niet meer bruikbaar. Maar er is een klankbordgroep, waar dit soort dingen worden besproken, samen met Sardes. 
Voor po kun je mailen naar monitor@debibliotheekopschool.nl; voor vo naar depater@kunstvanlezen.nl.

15. Hoe geeft een leerkracht van groep 8 een cijfermatig kenmerk aan een leerling? Antwoord: Monitoring van de voortgang kan vanweg de 
AVG niet meer plaatsvinden op leerlingnaam. Maar scholen kunnen elke leerling wel een kenmerk geven (bv volgnummer). Dat kenmerk 
verzinnen ze zelf, schrijven dat ergens op en geven dat aan de leerlingen. Dat kenmerk moeten leerlingen dan invullen aan het begin van 
hun vragenlijst. Het is een beetje omslachtig, maar op deze manier is het wel mogelijk voor de monitorvolgers op een voor derden 
anonieme manier aan de volgnummers te zien wie de vragenlijst wel en niet heeft ingevuld. 

16 De leerkracht van groep 8 voert toch geen leerlingnamen in? Antwoord: Nee, i.v.m. privacy vult niemand meer een naam in. 



17 Wanneer zijn de resultaten PO bekend? Komt er weer een landelijke monitordag? Antwoord: De resultaten PO zijn vanaf eind maart 
beschikbaar. De trainingen vinden kort daarna plaats, voor voortgezet onderwijs landelijk (op 24 maart), voor po vaak bij een POI (bij 
Probiblio bijvoorbeeld op 26 maart).  


