HANDLEIDING COORDINATOR
TUSSENDOELENMONITOR
1. Klik op account aanmaken en vul uw gegevens in.
2. U ontvangt een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres.
3. Klik op klik hier om direct in te loggen.
4. Log in met het door u opgegeven e-mailadres en het wachtwoord uit de e-mail.
5. Klik in de groene balk op Tussendoelenmonitor.
6. Klik in de groene kolom op 1. Onderzoek kiezen.
7. Kies voor het juiste instrument (Tussendoelenmonitor voor <200 leerlingen of
Tussendoelenmonitor voor >200 leerlingen).
8. Vink ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan en klik op licentie
aanvragen.
9. Klik in de groene kolom op 2. Deelnemers beheren.
10. Voeg alle deelnemers aan het Tussendoelenmonitor-onderzoek toe door naam,
groep, type en e-mailadres op te geven.
11. Klik in de groene kolom op 3. Onderzoeken beheren.
12. Klik op uitnodigingen versturen achter het juiste type vragenlijst (Gebruik voor de
‘vragenlijst schoolleider’ enkel de bovenste van de drie getoonde versies).
13. Vink de leerkracht(en) aan die deze vragenlijst in gaan vullen.
14. Klik op verstuur uitnodigingen.
15. Herhaal deze handeling bij alle typen vragenlijsten.
16. U heeft voor alle toegevoegde leerkrachten een e-mail ontvangen met daarin hun
persoonlijke wachtwoord.

17. Bepaal de datum tot wanneer leerkrachten de vragenlijst uiterlijk kunnen invullen
(bijvoorbeeld na 1 of 2 weken).
18. Verstuur de ontvangen wachtwoorden naar de juiste leerkrachten. Vermeld hierbij
ook de einddatum van het onderzoek.
19. Door in de groene kolom op 3. Onderzoeken beheren te klikken, kunt u bijhouden
hoeveel vragenlijsten er al zijn ingevuld. Ook kunt u hier wanneer dit nodig is extra
uitnodigingen versturen.
20. Wanneer alle vragenlijsten zijn ingevuld, klikt u op Onderzoek afsluiten. Wanneer
noodzakelijk kunt u alle uitgenodigde leerkrachten nog eens een herinneringsmail
sturen met nogmaals de vraag om de vragenlijst in te vullen.
21. Wanneer u het onderzoek heeft gesloten kunt u op Bekijk statistieken klikken om
toegang te krijgen tot de resultaten van het onderzoek.
22. Er verschijnt een pagina met uitleg bij het bekijken van de resultaten.

