
Instructie Rapportage bij Monitor

de Bibliotheek op school PO



Log op dezelfde manier in zoals je deed toen je de Monitor beheerpagina bezocht voor het 
klaarzetten van de Monitor eind vorig jaar. (Met Microsoft Login Account of met 

gebruikersnaam/wachtwoord/authenticator)Educatie managers die de resultaten willen inzien op 
bibliotheekniveau kunnen een inlog krijgen door een mail te sturen naarhelpdeskpo@mdbos.nl.

Ga naar www.mdbos.nl en kies bij 
Primair onderwijs voor ‘Rapportage’. 



Kies, na inloggen, onder rapportages voor PO (Primair Onderwijs)

Rapportage startscherm

Onder dit menu vindt je de vragenlijst Pedagogisch medewerker BSO, en de
IKC rapportage (deze is nog in ontwikkeling).



Onder PO ontvouwt zich een menu:

> Cijfers van deelnemende scholen/bibliotheken laatste 3 jaar

> Rapportage van vragenlijsten ingevuld door de leesconsulenten

> Rapportage van vragenlijsten ingevuld door de leerkrachten

> Rapportage van vragenlijsten ingevuld door de leerlingen

> Standaardrapportage met een voorselectie van vragen die je kunt gebruiken als je 
in je analyse wilt uitgaan van de verschillende fasen van de leescirkel van Chambers.

> Landelijke analyse van de Monitor 2021 (verschijnt later dit jaar)

> Voorselectie van Monitorvragen voor de gemeenterapportage

> Voorselectie van Monitorvragen voor de bibliotheekrapportage

Menu startscherm



Het selecteren van voorkeuren werkt bij consulenten, leerkrachten en leerlingen hetzelfde, net als het 
configureren van de rapportages. Lees op de volgende dia‘s, bij ‘Leerkracht’, hoe je de rapportages kan
configureren en inzien.
Deze werkwijze is op dezelfde manier toe te passen voor de ‘Consulent’ en ‘Leerlingen’. 

NB: Je krijgt bij elke vragenlijst alle vragen te zien, ook als de locatie een bepaalde vragenlijst
niet heeft ingevuld (zoals Informatievaardigheden).

Rapportage startscherm PO: consulent



Rapportage startscherm PO: leerkracht



Bij ‘Zoek op gemeente’ staan de gemeentes waar jouw bibliotheek onder valt. Selecteer hier één of 
meerdere gemeentes naar keuze. Je keuze zal verschijnen onder de knop ‘geselecteerd filter’. 
NB: bij meer dan 1 filter worden de respondenten bij elkaar opgeteld.

Bij ‘Zoek op locatie’ staan de schoollocaties die vallen onder de geselecteerde gemeente(s). Selecteer
hier één of meerdere locaties naar keuze. Dit zal verschijnen onder de knop ‘geselecteerd filter’. 
NB: bij meer dan 1 locatie worden de respondenten bij elkaar opgeteld

Als je geen filter aanmaakt, worden de landelijke resultaten getoond.

Het gekozen filter blijft één sessie actief. 
Langer bewaren? Klik op de oranje button. 
Om filters te verwijderen klik je op het kruisje
achter de betreffende gemeente of locatie.

Filters: gemeente en schoollocaties



Let op: klik eerst op ‘vergelijking’ om de manier te bepalen waarop de resultaten getoond
moeten worden. 
Je kunt maximaal 2 variabelen tegelijk aankruisen. De gekozen variabelen worden bij elkaar in één
grafiek getoond.
Als je geen vergelijking aanklikt, wordt de totale respons getoond.

Bij ‘Zoek op vraag’ kun je één of meerdere vragen selecteren waar je de resultaten van wilt zien. 
De gekozen vergelijking geldt voor alle vragen die je aanklikt. 
Je kan daarna per vraag deze vergelijking aan- of uitzetten. 

Vergelijking maken en vragen selecteren 



Als je meerdere vragen selecteert, verschijnen ze onder elkaar in de volgorde waarop je ze aanklikt. 
Per vraag kun je de keuze voor een vergelijking nog wijzigen (links van de vraag).
Klik op ‘Toon rapport’. 
De bijbehorende grafieken verschijnen meteen in beeld, onder elkaar. 
Na het aanpassen van één of meerdere voorkeuren, weer opnieuw op ‘Toon rapport’ klikken om te
verversen.

Vergelijking (vervolg)



Vergelijking (vervolg)
Benieuwd naar de landelijke resultaten? Bij ‘Vergelijking’ kun je ‘Landelijk’ selecteren.
Als je ‘Jaren’ selecteert, krijg je de opeenvolgende jaren (voorheen trendgrafiek).  
Bij het selecteren kun je maximaal twee opties tegelijk aanvinken, meer passen niet in één grafiek. 
Let op: de gekozen variabelen worden bij elkaar  in 1 grafiek getoond (en niet in 2 grafieken naast elkaar).
Als je twee opties aanvinkt, bepaalt de volgorde waarin je deze aanvinkt hoe de staafgrafiek wordt geordend.



‘Case selectie’ kun je gebruiken om de vergelijkingen te verfijnen. Je selecteert hier bijvoorbeeld 
alleen de gegevens van de meisjes of alleen van de jongens, of alleen van bepaalde groepen, of 
alleen van een bepaald jaar. 
De mogelijkheden van de case-selectie variëren per vragenlijst. 

Case-selectie



Wanneer je voorkeuren geselecteerd hebt, kies je voor ‘Toon rapport’. 
De gevraagde grafiek(en) verschijnt/verschijnen direct in je scherm.
Met de knop ‘download rapport’ download je ALLE grafieken die je hebt gemaakt. 
(volgende dia gaat over downloaden losse grafieken). 

Wil je voor meerdere locaties dezelfde grafieken downloaden? Dit kan per vragenlijst.
Klik de ene locatie uit, en de volgende aan, en je zult zien dat de vragen blijven staan, 
Inclusief vergelijking. Klik op ‘Toon rapport’ en de nieuwe grafieken worden geladen.

Tonen en downloaden grafieken



Als je op de drie streepjes klikt kun je afzonderlijke vragen downloaden. 
Je kunt kiezen in welk bestandstype je de afbeelding
(grafiek) wilt downloaden, bijvoorbeeld voor gebruik in presentatie.

Downloaden afzonderlijke grafieken



De rapportage is zo weergegeven dat wanneer je met je cursor op een gebied gaat staan, 
dit oplicht en de benodigde informatie toont (zie afbeelding).
Wanneer je beneden de grafiek op de kleuren in de legenda gaat staan met de cursor, 
licht het betreffende vlak in de grafiek op. 

Weergave grafieken



Wanneer je een locatie hebt gekozen, kun je de antwoorden op de open vragen 
downloaden via het pdf-icoon rechts van de filters.
Let op: dit icoon is niet actief als je geen locatie hebt geselecteerd.

Open vragen



Met de vragenlijst Pedagogisch medewerker BSO kun je op dezelfde manier een rapportage
maken als beschreven bij PO.

IKC vragenlijst en rapportage

De IKC rapportage verzamelt de voor het IKC relevante vragen uit de verschillende
vragenlijsten van BoekStart, PO en IKC.



Deze rapportage bestaat uit een voorselectie van vragen uit de verschillende vragenlijsten.
Deze vragen geven een beeld van de mate waarin op een locatie aandacht is voor de
verschillende fases van de leescirkel van Chambers.

Je kunt zelf kiezen welke grafieken je uit deze voorselectie gebruikt in  je rapportage voor
de school.

Leescirkel rapportage (volgt later)



Deze rapportage is een voorselectie van vragen uit de Monitor, vergelijkbaar met de 
standaardrapportage uit voorgaande jaren.

Gemeente rapportage (volgt later)



Bibliotheek rapportage (volgt later)

Deze rapportage is een voorselectie van vragen uit de Monitor, vergelijkbaar met de 
standaardrapportage uit voorgaande jaren.



De landelijke analyse wordt voor de zomer gepubliceerd. Vanaf dat moment is deze
in te zien via deze knop in het rapportageportaal.

Landelijke analyse (volgt later)



Vragen

Inhoudelijke vragen en vragen over de portal:
• monitor@debibliotheekopschool.nl 

Technische vragen (‘hij doet het niet’):
• PO: helpdeskpo@mdbos.nl 
• VO: helpdeksvo@mdbos.nl
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