HANDLEIDING COORDINATOR en DEELNEMER
DYSLEXIEMONITOR
Er wordt in de monitor een onderscheid gemaakt tussen coördinatoren en deelnemers. Dit is
een belangrijk onderscheid!
De coördinator is de persoon die het onderzoek beheert. Alleen de coördinator maakt
accounts aan, voor zichzelf en, in een volgende stap, voor de collega’s. De coördinator kan
de collega’s uitnodigen voor het invullen van de Dyslexiemonitor maar niet voor de
Quickscan. De Quickscan wordt door de coördinator ingevuld.
De deelnemer krijgt via een automatisch gegenereerde mail de inloggegevens toegestuurd.
Deze inloggegevens kan hij/zij later gebruiken als hij/zij een uitnodiging voor het invullen van
een lijst ontvangt.

Bent u een Coördinator?
1. U maakt een account aan door te klikken op account aanmaken. Vul uw gegevens in.
2. U ontvangt een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres.
3. Klik op de link in de mail ‘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 het tabblad dyslexiemonitor.
Om zelf de Quickscan in te vullen en collega’s voor de Dyslexiemonitor uit te nodigen
doorloopt u de stappen 1 tot en met 3 voor coördinatoren in het kader linksboven op de
webpagina.

Stap 1: Onderzoek kiezen
1. Als coördinator neemt u een licentie voor één van de volgende onderzoeken:
 Quickscan PO of Quickscan VO. Dit is een lijst met overkoepelende stellingen voor
de leesspecialist, IB’er, of zorgcoördinator: de beheerder van het onderzoek.
 Dyslexiemonitor PO of Dyslexiemonitor VO: lijsten met stellingen voor
verschillende groepen, leerkrachten en docenten.
2. Vink aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden en neem een licentie af. U krijgt
melding dat u met succes een licentie heeft afgenomen.

Stap 2: Deelnemers beheren
1. Klik op Deelnemers beheren.
2. U voert de namen en e-mailadressen van uw collega’s in.
3. U geeft aan in welke groep zij lesgeven en/of wat hun functie is.
4. Klik op toevoegen.
5. U ontvangt voor elke deelnemer een mail met inloggegevens. Deze e-mail stuurt u
door aan de desbetreffende collega.

Stap 3: Onderzoeken beheren: deelnemers voor onderzoek uitnodigen
1. Klik op Onderzoeken beheren. Als coördinator nodigt u de collega’s uit om de
Dyslexiemonitor in te vullen.
2. Achter elk (deel)onderzoek kunt u klikken op ‘uitnodigingen versturen’.
3. U selecteert de namen van de collega’s die de desbetreffende lijst moeten invullen. `
U vinkt het vakje aan voor de namen.
4. U kunt bij Onderzoeken beheren ook zien of de vragenlijsten al door alle collega’s zijn
ingevuld en desgewenst een herinnering per e-mail versturen.

Stap 4: Onderzoeken beheren: resultaten bekijken
1. Als alle leerkrachten/docenten de lijsten hebben ingevuld, gaat u opnieuw naar
‘Onderzoeken beheren’.
2. U klikt op onderzoek afsluiten.
3. U ziet een icoon verschijnen: bekijk statistieken. In de statistieken worden de
gemiddelde resultaten getoond.
Indien u op een later moment de collega’s opnieuw wilt uitnodigen, doorloopt u de stappen
zoals hierboven beschreven.

Bent u een Deelnemer?
1. Klik in de e-mail van mijnen@expertisecentrumnederlands.nl op de link in de e-mail.
U kunt ook inloggen door naar de website www.tools.expertisecentrumnederlands
te gaan.
Klik op ‘inloggen’, rechtsboven in het scherm.
Eerder maakte een collega al een account voor u aan. Dit hoeft u niet nogmaals te
doen. U ontving een e-mail van uw collega met de inloggegevens (e-mailadres en
wachtwoord).
Deze gegevens gebruikt u voor inloggen.
2. U klikt op de tab Dyslexiemonitor.
3. U gaat naar ‘mijn onderzoeksdeelname’, links in het menu op de website.
4. Klik op bekijk mijn onderzoeken.
5. U ziet een overzicht met onderzoek(en) waarvoor u bent uitgenodigd. Klik op start bij
het onderzoek dat voor u klaar staat. U krijgt de eerste stelling te zien. Rechtsboven
ziet u de voortgang. U kunt tussentijds het beoordelen van de stellingen
onderbreken. Later gaat u dan automatisch op dit punt verder.
6. Als u alle stellingen heeft beoordeeld, krijgt u een overzicht van de antwoorden per
stelling. Dit kunt u direct uitprinten door op het icoon printer op de webpagina te
klikken.

Later de antwoorden bekijken?
1. Log in, klik op ‘mijn onderzoeksdeelname’, links in het menu op de website.
2. Klik op bekijk mijn onderzoeken.
3. Klik op bekijk.

