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Programma
Deel 1: het rapportageportaal

• Inloggen

• Kennismaking, uitleg, tips en trics.

Deel 2: 

• De monitor als instrument om de leesmotivatie op school te bespreken volgens de Leescirkel: van 
prioriteiten naar doelen naar activiteiten (leesplan)

Goed om te weten:

• Vragen? Tijdens het webinar kun je vragen stellen via de chat; als je na afloop over je eigen portaal nog 
vragen hebt, kan dat via Zoom (tot 12.30). Die link wordt gedeeld in de chat.  

• Dit webinar wordt opgenomen en is dus terug te kijken; de PowerPoint van dit webinar komt beschikbaar 

• De instructie PowerPoint Rapportages in de vernieuwde Monitor staat in de Toolkit
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Na afloop kun je

• Werken in de portal

• Rapportages maken

• Filters toepassen

• Case selecties maken, 

• Leescirkel van Chambers toepassen voor Monitor 

• En weet je wat je met de school kunt bespreken
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Ga naar www.mdbos.nl en kies voor ‘rapportage’
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http://www.mdbos.nl/


Aanmelden en inloggen

• Log op dezelfde manier in zoals je deed toen je de Monitorbeheerpagina gebruikte voor het 
klaarzetten van de Monitor eind vorig jaar (met Microsoft Login Account of met 
gebruikersnaam/wachtwoord/authenticator)

• Nieuw: Educatie-managers die de resultaten willen inzien op bibliotheekniveau kunnen een inlog 
krijgen door een mail te sturen naar helpdeskvo@mdbos.nl of helpdeskpo@mdbos.nl onder 
duidelijke vermelding van provincie, gemeente en bibliotheek
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Inloggen met bestaand account (zoals je eerder deed)
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OF



Startscherm 

Als dit scherm verschijnt, klik op ‘rapportages’



Kies (na het inloggen) aan de linkerkant voor welke doelgroep je een rapportage wilt maken. 
Voor dit webinar wordt gekozen voor PO OF VO 
Rol het afrolmenu af voor het volgende scherm

.
De werkwijze om rapportages te maken en downloaden is in principe hetzelfde voor BoekStart, PO en VO.

Rapportage startscherm



Onder PO resp VO ontvouwt zich een menu, dat er bijna hetzelfde uitziet :

> Cijfers van deelnemende scholen/bibliotheken laatste 3 jaar

> Rapportage van vragenlijsten ingevuld door de leesconsulenten

> Rapportage van vragenlijsten ingevuld door de leerkrachten resp docenten

> 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



Start rapportage 
Selecteer aan de linkerkant voor welke vragenlijst je een rapportage wilt maken.  

De werkwijze om rapportages te maken is hetzelfde voor consulenten, leerkrachten 
resp. docenten en leerlingen. 
De getoonde voorbeelden komen uit alle drie de vragenlijsten, soms die van PO, 
soms die van VO. 



Bij ‘Zoek op gemeente’ staan de gemeentes waar jouw bibliotheek onder valt. 
Bij ‘Zoek op locatie’ staan de schoollocaties die vallen onder de geselecteerde gemeente(s). 
Je kunt deze locaties ook meteen aanklikken, zonder eerst een gemeente te selecteren. 
Selecteer één of meerdere gemeentes of schoollocaties 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. 

Geselecteerde filters blijven één sessie actief. Ze blijven dus niet 
automatisch staan als je van vragenlijst wisselt. Langer bewaren? 
Klik op de oranje button om het filter op te slaan. Dan kun je 
makkelijker achter elkaar alle rapportages van dezelfde school 
maken
Om filters te verwijderen klik je op het kruisje achter de 
betreffende  gemeente of locatie.

‘Filters’ selecteren: gemeente en schoollocaties



Het afrolmenu verschilt per vragenlijst (consulent / docent of leerkracht / leerling).

Let op: klik eerst op ‘vergelijking’ om de manier te bepalen waarop de resultaten getoond moeten 
worden (voordat je op ‘zoek op vraag’ of op ‘selecteer alle vragen’ klikt). 
De vergelijking die je kiest, geldt dan voor alle vragen die je selecteert. 

Bij vergelijking kun maximaal twee opties tegelijk aanvinken, meer passen niet in 1 grafiek. Want: de 
gekozen variabelen worden bij elkaar in 1 grafiek getoond (en niet in 2 grafieken onder elkaar). 

Als je geen vergelijking aanklikt, is er geen uitsplitsing en wordt het resultaat van je gekozen filter (bijv
schoollocatie) en de gekozen doelgroep als 1 staafdiagram in een grafiek getoond

Vergelijkingen



.

Geen vergelijking: 1 staafdiagram



Vragen selecteren  

Bij ‘Zoek op vraag’ kun je vragen selecteren waarvan je de resultaten wilt zien. 
Je kunt zoveel vragen selecteren als je wilt. 

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

De hier gekozen vergelijking geldt voor alle vragen die je aanklikt. 
Je kan daarna wel per vraag deze vergelijking wijzigen.
. 



Vragen en vergelijkingen (vervolg)

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), maximaal 2. 

Had je bovenin toch eerst de vraag aangeklikt i.p.v. vergelijking? De bovenste knop vergelijking werkt 
niet meer, ook niet als je er iets intypt.  De vergelijking kan dan wel nog per afzonderlijke vraag 
worden ingevuld. 

Van elke vraag kun je per keer  1 vergelijking kiezen (of 1 combi van 2 vergelijkingen). 



Vragen en vergelijkingen (vervolg)

Heb je al je vragen geselecteerd? Klik op ‘Toon rapport’. De bijbehorende grafieken verschijnen 
meteen in beeld, onder elkaar. 
Let op: klik na het aanpassen van één of meerdere voorkeuren (vergelijkingen of vragen), weer 
opnieuw op ‘Toon rapport’ om te verversen!

Tip: als je een bepaalde set vragen wilt gebruiken voor verschillende scholen: doe dit per vragenlijst, 
je hoeft dan alleen de ene school uit te klikken, en de volgende school aan te klikken en opnieuw op 
‘Toon rapport’ te klikken



.

Grafieken zichtbaar via ‘Toon rapport’



Als je een vergelijking wilt van jouw gekozen filter met de landelijke resultaten, kun je ‘landelijk’ selecteren.
Als je ‘jaren’ selecteert, krijg je de opeenvolgende jaren (voorheen trendgrafiek).  

Deze keuzes van vergelijkingen komen met de resultaten van je gekozen filter (bijv. schoollocatie) in 1 
grafiek. 

Als je twee opties aanvinkt, bepaalt de volgorde waarin je deze aanvinkt hoe de staafgrafiek wordt geordend. 

Vergelijking met landelijke resultaten en 
opeenvolgende jaren



Voorbeeld vergelijking landelijk en jaren 



Voorbeeld vergelijking jaren en landelijk 



Voorbeeld vergelijking geslacht en groep



Voorbeeld vergelijking groep en geslacht



‘Case-electie’ kun je gebruiken om de vergelijkingen te verfijnen. Bijvoorbeeld alleen meisjes of alleen jongens, 
of alleen bepaalde leerjaren of niveau’s. 
De mogelijkheden van de case-selectie variëren per vragenlijst. 

Case-selectie



Als je voor ‘Toon rapport kiest’; verschijnt/verschijnen de gevraagde grafiek(en) direct in je scherm.
‘Let op dat je bij elke verandering opnieuw op deze knop klikt.  

Wil je de grafieken opslaan? 
Met de knop ‘download rapport’ download je in 1 keer alle grafieken die je hebt gemaakt. 
Je kunt het direct printen of opslaan (alleen als pdf). Afzonderlijke grafieken kun je zowel als pdf als ook afbeelding 
downloaden en opslaan (zie volgende dia).

Tonen en opslaan van grafieken



Bij elke getoonde grafiek staan rechtsboven drie streepjes. 
Als je hierop klikt, kun je afzonderlijke grafieken 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



Profielen voor po en (nieuw) voor vo

• Enthousiaste lezers

• Enthousiaste leesouders (alleen po)

• Leesbevorderende leerkrachten/docenten 

Voor elk profiel zijn er een aantal vragen geselecteerd. De grafiek laat de mate 
zien waarin een doelgroep hier positief op heeft geantwoord. 

Profielen zijn te vinden helemaal onderaan de vragenlijsten (leerling en 
leerkracht/docent) 



Profielen



Handige informatie button!
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Kant- en klare-rapportages – bijna- klaar!

Deze rapportages zijn 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.

Deze rapportage bestaat uit een kant-en-klare voorselectie van vragen/grafieken die een
beeld geven van de mate waarin op een locatie aandacht is voor de leescirkel van Chambers. 



Vragen

Inhoudelijke vragen en vragen over de portal:

• monitor@debibliotheekopschool.nl (beheerd door Nicolien de Pater en Caroline 
Heijer

Technische vragen (‘hij doet het niet’)

• po: helpdeskpo@mdbos.nl

• vo: helpdeskvo@mdbos.nl

Tips

• Zoveel mogelijk printscreens meesturen van het probleem

• Volledige informatie in je vragen sturen, plus wat je wilt

mailto:monitor@debibliotheekopschool.nl
mailto:helpdeskpo@mdbos.nl
mailto:helpdeskvo@mdbos.nl


De monitor als instrument om leesmotivatie 
op school te bespreken en verbeteren



3 voorwaarden voor een grotere leesmotivatie 
bij leerlingen

1. Kiezen: collectie en goede boeken kunnen vinden 

(zoekvaardigheid leerlingen) moeten op orde zijn

2. Tijd voor lezen: voorlezen en vrij lezen

3. Praten over lezen: structureel aandacht voor 

boekenkring/werkvormen en boekpromotie 

Een rijk

leesaanbod

Een goede 

leescultuur



Denkkader Leescirkel

- Praten over boeken

- Leesbevorderende

activiteiten

De leescirkel van Chambers

Helpende 
volwassene 

docent           Lmc
ouder

Lezen/ 
leestijd

Kiezen en 
selecteren

pratenTijd voor (vrij) lezen en 

voorlezen 

Collectie/schoolbibliotheek/mediatheek: 

- aansprekende boeken, toegankelijk en beschikbaar, 

- zelf mogen kiezen (autonomie), 



Collectie en de monitor

Helpende 
volwassene 

docent 
leesmedia-
consulent      

ouder

lezen

Kiezen en 
selecteren

praten

LL-lijst: in de schoolbibliotheek zijn voldoende en leuke boeken 
LL-lijst: In de schoolbibliotheek/mediatheek kan ik makkelijk de boeken vinden die ik zoek

LC-lijst: totale uitleningen (schoolbibliotheek en openbaar)
LK-lijst naar de schoolbibliotheek gaan
LK lijst Ik help leerlingen met boeken kiezen

LL-lijst. Over welke onderwerpen 

lees je graag?

LL-lijst. Welke soort boeken 

lees je graag?

LL-lijst: wie geeft jou tips? 

Basisvraag 
leesmotivatie:

Hoe vind je het om 
een boek te lezen?



Tijd voor lezen en de monitor

Helpende 
volwassene 

docent 
leesmedia-
consulent      

ouder

lezen

Kiezen en 
selecteren

praten

DC lijst: leerlingen laten 

stillezen/vrijlezen
DC-lijst: voorlezen 
LL-lijst: thuis lezen

LL= leerling
LK = leerkracht
DC= docent
LC = leesmediaconsulent

LK-lijst: voorlezen (aan hele 

groep, in kleine groepjes, uit 

informatieve boeken 

LK lijst: leerlingen laten 

stillezen/vrij lezen

LC-lijst:  tijd voor lezen in het 

rooster

LL: ouders lezen voor



Praten over lezen/boeken

Helpende 
volwassene 

docent 
leesmedia-
consulent      

ouder

lezen

Kiezen en 
selecteren

praten

DC -lijst: praten over boeken

DC-lijst: geven van boekentips
DC-lijst: introduceren 

vakgerelateerde jeugdroman
LL-lijst: ouders praten over 
boeken 

LL= leerling
Lk = leerkracht
DC= docent
LC = leesmediaconsulent

LK-lijst: voor of na voorlezen 

praten over boeken 

LK: het houden van een 

boekenkring

LL-lijst: ouders praten over 

boeken 



De leescirkel van Chambers

Helpende 
volwassene 

docent 
leesmedia-
consulent      

ouder

lezen

Kiezen en 
selecteren

praten

LL-lijst. Over welke onderwerpen 

lees je graag?

LL-lijst. Welke soort boeken 

lees je graag?

LC-lijst:  tijd voor lezen in het 

rooster (stillezen, vrijlezen, 

voorlezen)

DC lijst: leerlingen laten 

stillezen/vrijlezen

DC-lijst: voorlezen 

LL-lijst: thuis lezen

DC -lijst: praten over boeken

DC-lijst: geven van boekentips
DC-lijst: introduceren 

vakgerelateerde jeugdroman

LL-lijst: ouders praten over 

boeken 

LL-lijst: wie geeft jou tips? 

LL= leerling
Lk= leerkracht
DC= docent
LC = leesmediaconsulent

Basisvraag Leesmotivatie : 
Hoe vind je het om een boek te lezen?

LK-lijst: voor of na voorlezen 

praten over boeken 

LK: het houden van een 

boekenkring

LK-lijst: voorlezen (aan hele 

groep, in kleine groepjes, uit 

informatieve boeken 

LK lijst: leerlingen laten 

stillezen/vrij lezen

LC-lijst:  tijd voor lezen in het 

rooster

LL: ouders lezen voor

LL-lijst: in de schoolbibliotheek zijn voldoende en leuke boeken 

LL-lijst: In de schoolbibliotheek/mediatheek kan ik makkelijk de boeken vinden die ik zoek

LC-lijst: totale uitleningen (schoolbibliotheek en openbaar)

LK-lijst naar de schoolbibliotheek gaan

LK lijst Ik help leerlingen met boeken kiezen

Leescirkel in de monitor



Deze rapportage bestaat uit een kant-en-klare voorselectie van vragen/
grafieken die een beeld geven van de mate waarin op een locatie

aandacht is voor de leescirkel van Chambers. 

Kant- en klare-rapportage



Deze rapportage bestaat uit een kant-en-klare voorselectie van vragen/
Grafieken die een beeld geven van de mate waarin op een locatie

aandacht is voor de leescirkel van Chambers.

Kant- en klare-rapportage Leescirkel



Aan het werk met de kant-en-klare rapportage 

• Stap 1: bekijk zelf de resultaten 

• Wat valt op: selecteer de meest opvallende grafieken

• Conclusies en (voorstel tot) prioriteiten

• Stap 2: 

• Wat laat je zien aan de school / het team/ docenten (niet teveel!)

• Conclusies en prioriteiten leiden tot doelen

• Stap 3: 

• van doelen naar werkwijze (activiteiten): het leesplan



de ‘voorwaarden voor lezen’ zijn het uitgangspunt:

1. Collectie: collectie en goede boeken kunnen vinden 

(zoekvaardigheid leerlingen) moeten op orde zijn

2. Tijd voor lezen: voorlezen en vrij lezen

3. Praten over lezen/boeken: structureel aandacht voor 

boekenkring/werkvormen en boekpromotie 



Voorbeeld bij Collectie en vinden van boeken 
Als uit de monitor blijkt: 

• De collectie leesboeken in de schoolbibliotheek wordt door de meisjes niet zo 

slecht beoordeeld, voor de jongens is verbetering mogelijk

• Slechts 37%  van de jongens kan wel makkelijk boeken vinden

• Het percentage dat niet makkelijk boeken kan vinden is ongeveer hetzelfde als 

de niet tevreden leerlingen. Zijn dit misschien dezelfde leerlingen? 

• Een groot percentage van de leerlingen zegt nooit boekentips te krijgen

Is een –mogelijke- prioriteit: 

• De collectie en het vinden van leuke boeken verbeteren, vooral bij de jongens. 



Voorbeeld bij Tijd om te lezen
Als uit de monitor blijkt:

• Er wordt weinig voorgelezen

• Er staat tijd op het rooster voor stillezen (27 minuten per week), maar dit zegt 

nog niets over de kwaliteit van het stillezen en voorlezen.

Is een –mogelijke- prioriteit: 

docenten gaan meer voorlezen, te beginnen in leerjaar 2 en krijgen een training 

over stillezen



Voorbeeld bij Praten over boeken
Als uit de monitor blijkt:

• Praten over boeken en boekintroducties leesboeken komen weinig voor.

• Er zijn wel boekintroducties informatieve boeken in de bovenbouw 

• Docenten maar ook medewerkers mediatheek en bibliotheek geven weinig 

boekentips

Is een mogelijke prioriteit:

Boekintroducties uit bovenbouw structureel ook geven aan (1e en) 2e leerjaar 



Samen met de school prioriteiten benoemen, 
bijvoorbeeld (1):
Docenten gaan, ondersteund door de bibliotheek:

• het werken met informatieve boeken (boekintroducties) uitbouwen naar leerjaar 1 en 2 

• meer voorlezen (vakoverstijgend)

• meer boekentips geven in leerjaar 2, voor jongens en meisjes, (vakoverstijgend)

Schoolbreed (of in leerjaar 1 en 2) 

• wordt stilleestijd / vrij lezen ingevoerd



Samen met de school prioriteiten benoemen, 
bijvoorbeeld (2)
De Bibliotheek

• past de collectie in de schoolmediatheek aan, 

• verbetert de vindbaarheid van boeken in mediatheek

• gaat meer boekentips geven



Op basis van priotiteiten samen met de 
school komen tot doelen, bijv:

Volgend jaar in de monitor

• hebben meer docenten een boekintroductie met informatieve boeken gegeven. 

• hebben meer docenten voorgelezen

• hebben leerlingen meer boekentips gekregen van docenten en medewerkers 

mediatheek/bibliotheek

• Is het percentage leerlingen dat aangeeft dat de collectie hen aanspreekt, toegenomen



Van doelen naar werkwijzen/activiteiten 
(Leesplan)

Om deze doelen te realiseren, gaan we het volgende doen: 

1. 

2. 

3.

4. 

5.

6.

7. 



Veel succes! 




