
Vraag Antwoord
Hoe werkt het dit jaar met de doorgaande lijn locaties? Hebben 
leescoordinatoren van beide locaties (PO/KOV) zicht op de resultaten? 

Het IKC heeft een aparte knop in het linkermenu, de antwoorden van vragen 
van de pm-er bso staan er al in, de rapportage IKC komt eraan   M.b.t. vraag 
over leescoordinatoren: alleen consulenten PO en VO die toegang hadden 
tot de beheeromgeving hebben toegang tot de rapportage omgeving. Voor 
BoekStart hebben consulenten geen toegang tot de portal. 

Er zijn een aantal vragen die net iets anders gesteld werden dan vorig 
jaar. Is er een manier om deze toch te vergelijken met de soortgelijke 
vraag van vorig jaar?

Een aantal vragen/antwoorden zijn licht gewijzigd en zijn daardoor nog wel 
vergelijkbaar. In dat geval is de data van voorgaande jaren zo aangepast dat 
de antwoorden van voorgaande jaren vergelijkbaar zijn met de antwoorden 
van dit jaar. De data van voorgaande jaren zijn in dit geval beschikbaar in de 
rapportage omgeving. Als de vragen/antwoorden dusdanig zijn veranderd 
dat ze niet meer corresponderen, dan is de data van voorgaande jaren niet 
meer beschikbaar in de rapportage omgeving. 

Zijn er ook tips/materialen beschikbaar hoe je het stuk 
informatievaardigheden kan uitwerken? Bijvoorbeeld in combinatie 
met de inhoudslijn informatievaardigheden van SLO.

Voor inhoudelijke vragen over het deel Informatievaardigheden, verwijzen 
we hier naar de Koninklijke Bibliotheek Andrea Berkelder 
Andrea.Berkelder@KB.nl

Hoe verander je van school, als je dezelfde vragen wil gebruiken? Als je een selectie hebt gemaakt en het rapport voor een bepaalde school 
hebt getoond via [toon rapport] . Kun je de selectie laten staan, en bij filter 
een andere school aanvinken en vervolgens weer klikken op [toon rapport]. 

Klopt het dat er niet Toon grafiek maar 'Huidige filters opslaan' staat? Huidige filters opslaan' is een icoon dat links van de knop 'toon rapport' staat

Waar staat het downloaden van de grafieken? Klik op de drie streepjes rechts boven de grafiek.
Is er ook een grafiek van het profiel? In de drop down kan je onderaan de lijst met vragen kiezen voor het profiel. 

Waar staat de grafiek van de leesbevorderende leerkracht? Het profiel van de leesbevorderende leerkracht vind je bij de vragenlijst 
leerkracht PO, onderaan de lijst. 



Leerjaar uitvinken dat werkt niet altijd met case selectie. Veel grafieken 
met groepen die onvoldoende respons geven (gr 1 tm 4)

Er wordt aan gewerkt om deze grafieken kleiner te maken.

Wat kun je doen met de profielen? Met de profielen geef je een beeld van de mate waarin op de school sprake is 
van leesbevorderende leerkrachten en ouders, en enthousiaste lezers. Je 
kunt eventueel vergelijken met het landelijke beeld, maar het heeft meer zin 
om ernaar te streven dit op schoolniveau te verbeteren.

Betekent dat de landelijke analyse er nog niet is, dat je ook geen 
vergelijking kunt maken met landelijke cijfers?

De landelijke analyse is in feite een verdiepend onderzoek dat door Desan 
wordt uitgevoerd op basis van de laatste Monitor-afname. Dat onderzoek 
moet nog worden uitgevoerd, en wordt dus later gepubliceerd.

Vervagen die kleuren ook als je de grafieken al hebt gedownload? Nee, de kleuren vervanegn niet in de pdf of afbeelding.

Kan je de profielen van afgelopen jaren ook nog opvragen? Deze kunnen in de huidige portal niet meer worden opgevraagd, omdat deze 
zijn niet meer vergelijkbaar zijn.

Wanneerwordt de landelijke rapportage verwacht? De landelijke analyse komt voor de zomer, de 'standaardrapportages' 
(leescirkel, gemeente en bibliotheek) komen in de loop van de komende 
weken.

Is het ook mogelijk om cirkeldiagrammen te maken ipv 
staafdiagrammen? 

Het is niet mogelijk om cirkeldiagrammen te maken 

Hoe selecteer je opvallende grafieken als je ze niet kunt vergelijken met 
de landelijke trend?

Je kan elke vraag vergelijken met de landelijke trend, door bij vergelijking 
'landelijk' en 'jaren' te selecteren. 

Jullie geven aan dat je opvallende grafieken uit de monitor kunt 
bespreken met het team. Maar je kunt ze niet echt vergelijken met iets, 
zoals met de landelijke resultaten. Hoe weet je dan wat echt opvallend 
is en wat afwijkt? 
Ik denk dat de landelijke resultaten best belangrijk zijn om het team te 
informeren en te kijken waar de school achterloopt.

Je kan elke vraag vergelijken met de landelijke trend, door bij vergelijking 
'landelijk' en 'jaren' te selecteren. 



Waar vind ik de vragen informatievaardigheden? De vragen informatievaardigheden staan in de dropdown onder de vragen 
lezen, schoolbibliotheek

Kan ik switchen tussen monitorcoordinator en leesconsulent als ik 
alleen mijn eigen scholen wil zien (als leesconsulent)?

Dit kan niet, als je monitorcoordinator en consulent bent met een emailadres 
log je altijd in als MC. In dat geval zie je alle data van alle locaties die vallen 
onder de bibliotheek. Je kan wel de data van eigen locaties tonen d.m.v. het 
filter rechtsbovenin het scherm.

Krijgen we een seintje als de leescirkel rapportage beschikbaar is? Je ontvangt bericht vanuit de monitor zodra de leescirkel rapportages en ook 
die van de gemeente en de bibliotheek gepubliceerd zijn. 

Kan de monitorvolger van de school ook de resultaten inzien? De monitorvolger van de school heeft geen mogelijkheid om de resultaten in 
te zien in de rapportagepagina. 

Kunnen profielen ook worden vergeleken met landelijke profielen? Ja profielen kunnen vergeleken worden met de landelijke profielen. Doe dit 
via Vergelijking, kies daar voor Landelijk.

Is er een overzicht 'Respons per meting' per school beschikbaar? Overzicht is inmiddels beschikbaar, rechts van de knop [PDF]  voor open 
antwoorden

Kun je ook nog uitsplitsen op niveau binnen vmbo? Dus basis/kader of 
theoretisch?

D.m.v. de vergelijking Leerweg kan de uitsplitsing op niveau gemaakt 
worden. 

Kun je bij leerjaar ook groepen aan-/uitvinken? Dat kun je doen via case selectie, zie de pp instructie en de webinar 

Voor in een PP is de keuze JPG voor een afbeelding aan te raden. Dank voor de tip. 

Kan je het webinar terugkijken? Het webinar staat inmiddels in de toolkit van de Bibliotheek op school. 

Klopt het dat je de rapportage van de consulent niet met landelijk kan 
vergelijken?

Ook de rapportage van de consulent kun je met landelijk vergelijken.

Kan een school inloggen op de resultaten? De school kan zelf niet inloggen op deze resultaten. Het uitgangspunt is dat 
de bibliotheek een passende rapportage en analyse maakt, met en voor de 
school.



Kan je de leescirkel rapportage ook vergelijken met landelijke 
grafieken?

In de leescirkel rapportage zitten case selecties en vergelijkingen ingebouwd.

Is de educatiemanager iemand van de bibliotheek of de school? De educatiemanager is iemand van de bibliotheek.


