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1.

Inleiding

De wet BIO vereist dat de school bekwaamheidsdossiers bijhoudt van het onderwijzend personeel. Dit dossier bevat getuigschriften en diploma’s, gespreksverslagen van functioneringsgesprekken en de hierop gebaseerde plannen.
Verder is het mogelijk een competentieprofiel van de betreffende medewerker op te stellen en
deze eveneens in het dossier op te bergen. Het vaststellen van het competentieprofiel kan
eenvoudig gebeuren, door het invullen van vragenlijsten. Het invullen van de vragenlijsten
gebeurt door:
•
•
•

De medewerker zelf.
Door collega(‘s).
Leerlingen.

Hierdoor ontstaat een 360 graden meting.
1.1

Welke competenties

De competenties waarop de medewerker beoordeeld wordt zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Interpersoonlijke competentie.
Pedagogische competentie.
Vakinhoudelijke didactische competentie.
Organisatorische competentie.
Competent in samenwerken in een team.
Competent in samenwerken met de omgeving.
Competent in reflectie en ontwikkeling.

Naast deze 7 competenties is het mogelijk de medewerker eveneens te beoordelen op andere
competenties. Zo worden bijvoorbeeld docenten van OMO-scholen tevens beoordeeld op de
competenties:
•
•

Creativiteit.
Organisatieloyaliteit.

Binnen de competenties wordt weer een verdeling gemaakt in gedragsindicatoren. Per gedragsindicator wordt een score toegekend. De mogelijke scores zijn:
A.
B.
C.
D.

Nooit:
Soms wel:
Vaak wel, soms niet:
Altijd:

Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

niet aan de eisen.
niet geheel aan de gestelde eisen.
aan de gestelde eisen.
ruim aan de gestelde eisen.

Deze scoremogelijkheden zijn eventueel aanpasbaar.
Daarnaast kan de invuller van een vragenlijst aangeven dat deze een bepaalde vraag niet kan
beantwoorden, omdat hetgeen gevraagd wordt niet bekend is bij de invuller of dat de vraag
niet van toepassing is.

4

1.2

Systeem om gegevens te verzamelen en te verwerken

EduContract heeft voor de Wet BIO een centraal systeem opgezet: BIO-Monitor. Aan de hand
van vragenlijsten wordt een beeld gegenereerd betreffende de verschillende competenties.
De vragenlijsten worden in het systeem ontwikkeld, waarbij per vraag kan worden aangegeven
om welke competentie en bijbehorende gedragsindicator het gaat. Tevens kan per vraag worden aangegeven aan welke invullers de vraag gesteld moet worden.
In grafieken worden de competentieprofielen weergegeven, waarbij de profielen van de verschillende groepen die de vragenlijsten hebben ingevuld ‘naast elkaar kunnen worden gelegd’.
Tevens is een ontwikkelingstraject weer te geven, waarbij profielen van verschillende jaren
worden weergegeven.
In een geautomatiseerde omgeving kunnen de getuigschriften en diploma’s worden opgeslagen. Verslagen van de (functionerings)gesprekken kunnen rechtstreeks in de omgeving worden ingevoerd, of wanneer dit in een tekstverwerker als Word wordt gedaan, als bijlagen worden opgeslagen. Uiteraard is dit alles te printen.
Het systeem kent de volgende gebruikersgroepen:
•
•
•
•
•
•

Administratie.
Leiding.
Docenten.
Klassen.
Leerlingen *).
OOP.

*) Optioneel. Afhankelijk van de wensen van de school is deze mogelijkheid toegevoegd.
Hierna wordt per gebruikersgroep aangeven hoe met het systeem gewerkt kan worden.
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2.

Inloggen

Na het afsluiten van een licentie wordt er een domeinnaam aangemaakt, waarop de BIOMonitor voor de betreffende organisatie wordt geplaatst. Per gebruiker wordt er een account
aangemaakt. Met de combinatie gebruikersnaam en wachtwoord kan er vervolgens ingelogd
worden. Wanneer een gebruiker zijn/haar wachtwoord kwijt is, kan deze die opvragen vanaf
het inlogscherm, waarbij de inloggegevens verstuurd worden per email.

Inlogscherm
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3.

Gebruikersgroep: Administratie

Nadat deze gebruikers hebben ingelogd hebben ze de volgende mogelijkheden.

Scherm dat administratieve gebruikers krijgen nadat ze zijn ingelogd.

Gebruikers die deze rechten hebben kunnen in het systeem, via de button ‘Administratie’, de
volgende zaken beheren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruikers.
Locaties, schooljaren e.d..
Afspraken (Wet BIO).
Hoe vaak ingevuld.
Instellingen.
Aanhef invuller.
E-mails.
Samenstellen vragenlijsten.

Onderdelen in het menu ‘Administratie’
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3.1

Gebruikers

Na de keuze ‘Gebruikers’ verschijnen onderstaande keuzemogelijkheden.

Keuzemenu bij het onderdeel ‘Gebruikers’

3.1.1 Gebruikers
Met de knop ‘Gebruikers’ aan de linkerzijde wordt een overzicht van alle administratieve gebruikers, leidinggevenden, docenten en onderwijsondersteunend personeel getoond. Deze zijn
per gebruikersgroep en locatie op het scherm te tonen en tevens kan er gezocht worden op
een specifieke medewerker.
In dit overzicht is in één oogopslag te zien van welke medewerkers een CV in het systeem
aanwezig is en of er kopieën van opleidingsbewijzen en gespreksverslagen aanwezig zijn. Door
op een van de groene ‘mappen’ te klikken verschijnt een overzicht van alle documenten en kan
direct een document worden opgevraagd.
en
wordt aangegeven of een gebruiker tot een bepaalde gebruikersMet de icoontjes
groep behoort. Door op het betreffende icoontje te klikken kan een gebruiker direct aan een
bepaalde gebruikersgroep worden toegevoegd of uit een gebruikersgroep worden verwijderd.
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te klikken kunnen alle gebruikersgegevens van de betreffende medeDoor op het icoontje
werker worden gewijzigd. Een medewerker is uit de lijst te verwijderen door op het icoontje
te klikken. Wanneer een medewerker niet definitief verwijderd moet worden uit het systeem is
het gemakkelijker en verstandiger de gebruiker op niet-actief te zetten. De medewerker kan
dan niet meer inloggen in het systeem, maar alle resultaten en documenten die aan de betreffende medewerker gekoppeld zijn, blijven wel in het systeem staan.
kan een nieuwe gebruiker aan het systeem worden toegeMet behulp van het icoontje
stelt je in staat de gegevens van de gebruikers te exporteren naar een
voegd. Het icoontje
CSV-bestand, dat in Excell kan worden ingelezen.
Wanneer je in dit scherm een gebruiker aan het systeem toevoegt, kun je bij deze gebruiker
ook eventuele bestanden invoeren en uploaden.
3.1.2 Administratie

Overzicht administratieve krachten

In dit scherm wordt een overzicht getoond van de administratieve gebruikers die in het systeem zijn opgenomen. Deze zijn te sorteren op locatie en tevens is te zoeken op een willekeurige naam. In dit scherm worden tevens de inlognaam en de datum en tijd waarop de gebruiker voor het laatst heeft ingelogd getoond.
9

en
wordt aangegeven of een gebruiker actief is. Wanneer een gebruiker
Met de icoontjes
niet actief is, blijven alle gegevens wel opgeslagen in het systeem, maar kan de gebruiker niet
inloggen. Tevens kan de gebruiker niet gevraagd worden vragenlijsten in te vullen en ook kan
er voor deze gebruikers geen afspraak worden gepland.
Een gebruiker is met de rol ‘Administratie’ uit de lijst te verwijderen door op het icoontje
klikken. De gebruiker blijft dan wel automatisch actief in het systeem.

te

te klikken kunnen alle gebruikersgegevens van de betreffende gebruiDoor op het icoontje
ker worden gewijzigd. In dit scherm kunnen hierbij geen documenten aan de betreffende gebruiker worden gekoppeld. Dit kan alleen in het scherm ‘Gebruikers’.
stelt je in staat de gegevens van de gebruikers te exporteren naar een CSVHet icoontje
bestand, dat in Excell kan worden ingelezen. Hierbij worden dan alleen de administratieve gebruikers meegenomen in het exportbestand.
3.1.3 Leidinggevenden

Overzicht leidinggevenden

In dit scherm wordt een overzicht getoond van de leidinggevenden en die in het systeem zijn
opgenomen. Deze zijn te sorteren op locatie en tevens is te zoeken op een willekeurige naam.
10

In dit scherm worden tevens de inlognaam en de datum en tijd waarop de gebruiker voor het
laatst heeft ingelogd getoond.
en
wordt aangegeven of een gebruiker actief is. Wanneer een gebruiker
Met de icoontjes
niet actief is, blijven alle gegevens wel opgeslagen in het systeem, maar kan de gebruiker niet
inloggen. Tevens kan de gebruiker niet gevraagd worden vragenlijsten in te vullen en ook kan
er voor deze gebruikers geen afspraak worden gepland.
Een gebruiker is met de rol ‘Leidinggevende’ uit de lijst te verwijderen door op het icoontje
te klikken. De gebruiker blijft dan wel automatisch actief in het systeem.
te klikken kunnen alle gebruikersgegevens van de betreffende gebruiDoor op het icoontje
ker worden gewijzigd. In dit scherm kunnen hierbij geen documenten aan de betreffende gebruiker worden gekoppeld. Dit kan alleen in het scherm ‘Gebruikers’. Wel kan hier worden ingegeven aan welke gebruikers deze leidinggevende leiding geeft.
stelt je in staat de gegevens van de gebruikers te exporteren naar een CSVHet icoontje
bestand, dat in Excell kan worden ingelezen. Hierbij worden dan alleen de leidinggevenden
meegenomen in het exportbestand.
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3.1.4 Docenten

Overzicht docenten

In dit scherm wordt een overzicht getoond van de docenten die in het systeem zijn opgenomen. Deze zijn te sorteren op locatie en tevens is te zoeken op een willekeurige naam. In dit
scherm worden tevens de inlognaam en de datum en tijd waarop de gebruiker voor het laatst
heeft ingelogd getoond.
en
wordt aangegeven of een gebruiker actief is. Wanneer een gebruiker
Met de icoontjes
niet actief is, blijven alle gegevens wel opgeslagen in het systeem, maar kan de gebruiker niet
inloggen. Tevens kan de gebruiker niet gevraagd worden vragenlijsten in te vullen en ook kan
er voor deze gebruikers geen afspraak worden gepland.
Een gebruiker is met de rol ‘Docent’ uit de lijst te verwijderen door op het icoontje
ken. De gebruiker blijft dan wel automatisch actief in het systeem.

te klik-

te klikken kunnen alle gebruikersgegevens van de betreffende gebruiDoor op het icoontje
ker worden gewijzigd. In dit scherm kunnen hierbij geen documenten aan de betreffende gebruiker worden gekoppeld. Dit kan alleen in het scherm ‘Gebruikers’. Wel kan hier worden ingegeven welke leidinggevende(n) deze docent heeft.
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stelt je in staat de gegevens van de gebruikers te exporteren naar een CSVHet icoontje
bestand, dat in Excell kan worden ingelezen. Hierbij worden dan alleen de docenten meegenomen in het exportbestand.
3.1.5 OOP’s

Overzicht Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)

In dit scherm wordt een overzicht getoond van de OOP’s die in het systeem zijn opgenomen.
Deze zijn te sorteren op locatie en tevens is te zoeken op een willekeurige naam. In dit scherm
worden tevens de inlognaam en de datum en tijd waarop de gebruiker voor het laatst heeft
ingelogd getoond.
en
wordt aangegeven of een gebruiker actief is. Wanneer een gebruiker
Met de icoontjes
niet actief is, blijven alle gegevens wel opgeslagen in het systeem, maar kan de gebruiker niet
inloggen. Tevens kan de gebruiker niet gevraagd worden vragenlijsten in te vullen en ook kan
er voor deze gebruikers geen afspraak worden gepland.
Een gebruiker is met de rol ‘OOP’ uit de lijst te verwijderen door op het icoontje
De gebruiker blijft dan wel automatisch actief in het systeem.

te klikken.
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te klikken kunnen alle gebruikersgegevens van de betreffende gebruiDoor op het icoontje
ker worden gewijzigd. In dit scherm kunnen hierbij geen documenten aan de betreffende gebruiker worden gekoppeld. Dit kan alleen in het scherm ‘Gebruikers’. Wel kan hier worden ingegeven welke leidinggevende(n) deze OOP heeft.
stelt je in staat de gegevens van de gebruikers te exporteren naar een CSVHet icoontje
bestand, dat in Excell kan worden ingelezen. Hierbij worden dan alleen de OOP’s meegenomen
in het exportbestand.
3.1.6 Klassen

Overzicht Klassen

In dit scherm wordt een overzicht getoond van de klassen die in het systeem zijn opgenomen.
Deze zijn te sorteren op locatie en tevens is te zoeken op een willekeurige naam. In dit scherm
worden tevens de inlognaam en de datum en tijd waarop de gebruiker voor het laatst heeft
ingelogd getoond. Ook wordt de mentor en het emailadres van de mentor getoond.
en
wordt aangegeven of een klas actief is. Daarnaast is te zien hoeveel
Met de icoontjes
leerlingen aan die klas gekoppeld zijn.
te klikken. Door op het
Een klas is uit het systeem te verwijderen door op het icoontje
te klikken, kunnen alle gegevens van de betreffende klas worden gewijzigd.
icoontje
14

Bewerken van gegevens van een specifieke klas

Hier kunnen de gegevens van een specifieke klas worden aangepast. Tevens kunnen hier leerlingen aan de klas worden toegevoegd.
stelt je in staat de gegevens van de klassen te exporteren naar een CSVHet icoontje
bestand, dat in Excell kan worden ingelezen. Hierbij worden dan alleen de klassen meegenomen in het exportbestand.
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Met het icoontje

kunnen de gegevens van meerdere klassen in één keer worden aangepast.

Bewerken van gegevens van meerdere klassen

Hier is het mogelijk de gegevens van meerdere klassen in een keer aan te passen. Het betreft
het emailadres waarop de klas bereikbaar is wanneer vragenlijst per klas worden ingevuld
(standaard het emailadres van de mentor). Tevens kunnen de locatie, mentor en het niveau
worden ingegeven.
Met behulp van het icoontje

kan een nieuwe klas aan het systeem worden toegevoegd.
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3.1.7 Leerlingen

Overzicht Leerlingen

In dit scherm wordt een overzicht getoond van de leerlingen die in het systeem zijn opgenomen. Deze zijn te sorteren op locatie en tevens is te zoeken op een willekeurige naam.
17

In dit scherm worden tevens de inlognaam en de datum en tijd waarop de gebruiker voor het
laatst heeft ingelogd getoond.
en
wordt aangegeven of een leerling actief is. Een leerling is uit het
Met de icoontjes
te klikken.
systeem te verwijderen door op het icoontje
te klikken kunnen de gegevens van de betreffende leerling worden
Door op het icoontje
stelt je in staat de gegevens van de leerlingen te exporteren naar
gewijzigd. Het icoontje
een CSV-bestand, dat in Excell kan worden ingelezen.
kan een nieuwe leerling aan het systeem worden toegevoegd.
Met behulp van het icoontje
stelt je in staat in een keer een lijst van alle of een gedeelte van alle leerlingen
Het icoontje
te importeren. Als importbestand wordt een XLS-bestand gebruikt met in de verschillende kolommen achtereenvolgens de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•

Leerlingnummer (mag ook leeg zijn).
Klas van de leerling.
Voornaam van de leerling.
Tussenvoegsel in de naam van de leerling.
Achternaam van de leerling.
Emailadres van de leerling.

Het importeren gebeurt vervolgens in enkele stappen en spreekt verder voor zich.
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3.2

Locaties, schooljaren e.d.

Na de keuze ‘Locaties, schooljaren e.d. verschijnen de volgende keuzelmogelijkheden.

Keuzemenu bij het onderdeel ‘Locaties, schooljaren e.d.

3.2.1 Locaties
Met de knop ‘Locaties’ aan de linkerzijde wordt een overzicht van alle locaties getoond. Gebruikers in het systeem kunnen aan een locatie worden gekoppeld, zodat er overzichten per
locatie kunnen worden uitgedraaid.
te klikken kunnen de gegevens een locatie worden gewijzigd. Een locaDoor op het icoontje
te klikken. Met behulp van het
tie is uit het systeem te verwijderen door op het icoontje
kan een nieuwe locatie aan het systeem worden toegevoegd.
icoontje
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3.2.2 Afdelingen

Overzicht van afdelingen

Per locatie kunnen afdelingen aan het systeem worden toegevoegd. Bij de uitslagen kunnen
overzichten per afdeling worden uitgedraaid en kunnen dus ook afdelingen met elkaar vergeleken worden. Om dit te kunnen doen dienen de gebruikers wel aan een afdeling gekoppeld te
worden.
te klikken kunnen de gegevens een afdeling worden gewijzigd. Een
Door op het icoontje
te klikken. Met behulp van
afdeling is uit het systeem te verwijderen door op het icoontje
kan een nieuwe afdeling aan het systeem worden toegevoegd. Bij het invoeren
het icoontje
van een nieuwe afdeling moet deze aan een locatie gekoppeld worden.
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3.2.3 Schooljaren

Overzicht van schooljaren

In dit scherm kunnen schooljaren worden toegevoegd en/of verwijderd. Het systeem houdt
automatisch bij tot welk schooljaar een ingevulde vragenlijst behoort. Met de optie ‘Huidig
schooljaar’ kun je aangeven welk schooljaar standaard geselecteerd moet staan bij overzichten
e.d. De optie ‘Zichtbaar in uitslag’ geeft aan welke schooljaren bij de uitslagen gekozen kunnen
worden.
te klikken kunnen de gegevens een schooljaar worden gewijzigd. Een
Door op het icoontje
te klikken. Met behulp van
schooljaar is uit het systeem te verwijderen door op het icoontje
kan een nieuw schooljaar aan het systeem worden toegevoegd. Het icoontje
het icoontje
geeft aan dat een schooljaar nog niet is afgesloten (er kunnen dan nog vragenlijsten worden
geeft aan dat een schoolingevuld voor een afspraak die nog niet is afgerond). Het icoontje
jaar is afgesloten.
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3.2.4 Niveaus

Overzicht van niveaus

In dit overzicht kunnen verschillende niveau worden beheerd. Per niveau kan een aparte versie
van een vragenlijst worden opgenomen. Zo zijn er voor OMO-scholen aparte vragenlijsten rond
de Wet BIO voor VMBO- en HAVO/VWO-scholen.
kunnen de gegevens een niveau worden gewijzigd. Een niveau is uit het
Met het icoontje
te klikken. Met behulp van het icoontje
kan
systeem te verwijderen door op het icoontje
een nieuw niveau aan het systeem worden toegevoegd.
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3.3

Afspraken

Na de keuze ‘Afspraken’ kun je aangeven met betrekking tot welke vragenlijst je een afspraak
wilt plannen. Aan de linkerzijde zie je de vragenlijsten terug die in het systeem zijn opgenomen.

Overzicht van afspraken bij een bepaalde vragenlijst

In het overzicht van afspraken geeft een groene balk aan dat de afspraak voor dat schooljaar
helemaal is afgerond. Een rode balk geeft aan dat een afspraak reeds plaats had moeten vinden, maar om een of andere reden nog niet is afgerond. Een witte balk geeft aan dat er voor
de betreffende gebruiker nog geen afspraak gepland is, of wanneer er wel een afspraak gepland is, dat deze afspraak nog in de toekomst ligt.
Wanneer er een afspraak gepland is, is te zien hoeveel en welke gebruikers een vragenlijst
hebben ingevuld. Door met de muis op de aantallen te gaan staan verschijnt een overzicht met
de gebruikers die in moeten vullen, met daarbij aangegeven of ze wel of niet hebben ingevuld.
Bij de items ‘FG’, ‘BG’ en ‘POP’ is te zien of er een achterliggend verslagformulier bij het functibij ‘Emails veroneringsgesprek, beoordelingsgesprek of een POP-formulier is ingevuld. Een
zonden’ geeft aan dat de betrokkenen bij de afspraak (zowel degenen die bij de afspraak aanwezig zijn als degenen die een vragenlijst in moeten vullen) een email hebben ontvangen.
.
Wanneer de emails nog niet verzonden zijn staat er het icoontje
achter de naam van een gebruiker kan een afspraak worden gepland. Voor
Met het icoontje
het plannen van de afspraak verschijnt het volgende scherm.
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Scherm waarin een afspraak gemaakt kan worden

Allereerst geef je de datum aan waarop de afspraak gepland is. Vervolgens geef je aan welke
leidinggevende het gesprek gaat voeren en welke leidinggevende, docenten en klassen een
vragenlijst in moeten vullen. Wanneer je het vinkje voor ‘Betrokkenen mailen’ aan laat staan
ontvangen alle betrokkenen een email wanneer de afspraak wordt opgeslagen.
kunnen de gegevens van een afspraak worden gewijzigd. Een afspraak is
Met het icoontje
te klikken. Met behulp van het icoontje
uit het systeem te verwijderen door op het icoontje
kunnen herinneringen van emails worden verstuurd. Wanneer je op dit icoontje klikt zie je
welke betrokkenen nog geen vragenlijst hebben ingevuld. Deze kun je vervolgens een herinneringsmail sturen. Wanneer je een bepaalde persoon geen herinnering wilt sturen, kun je deze
naam uitvinken en ontvangt de gebruiker geen mail.
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3.4

Hoe vaak ingevuld

In dit overzicht is per groep respondenten te zien hoe vaak de betreffende respondent gevraagd is een vragenlijst in te vullen. Hierbij is met groen aangegeven hoe vaak de vragenlijst
ook daadwerkelijk is ingevuld. Met rood staat aangegeven hoe vaak een vragenlijst (nog) niet
is ingevuld.

Scherm per respondent te zien is hoe vaak gevraagd is een vragenlijst in te vullen
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3.5

Instellingen

Om de applicatie zodanig in te kunnen richten dat deze aansluit bij de werkwijze van de organisatie is het mogelijk een aantal opties zodanig in te stellen, dat deze overeenkomen met de
manier waarop de organisatie werkt of wil werken.

Instellingenscherm

Hierbij zijn de volgende instellingen aanpasbaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werken met individuele code per leerling.
Bij afspraakoverzicht aangeven of verslagen zijn ingevuld.
Bij docenten aan kunnen geven dat het om een stagiair gaat.
Bij docenten aan kunnen geven of het om vaste of tijdelijke medewerkers gaat.
Gebruikers kunnen hun eigen wachtwoord wijzigen.
Respondenten bij vragenlijsten in uitslagen anonimiseren.
Docenten mogen formulieren met uitzondering van het beoordelingsformulier ook zelf
invullen.
Leidinggevenden kunnen hun eigen afspraken beheren.
Leidinggevenden kunnen bij docenten bestanden aan het dossier toevoegen.
Bij een afspraak kan naast een datum ook een tijd gekozen worden.
Docent moet de leidinggevende toestemming geven de uitslagen van ingevulde vragenlijsten in te zien.
Bij vragenlijsten wordt per vraag de antwoordoptie ‘weet niet’ geplaatst.
Bij vragenlijsten wordt per competentie een veld toegevoegd waarin opmerkingen geplaatst kunnen worden door de respondent.
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3.5.1 Werken met individuele code per leerling
In BIO-Monitor kan voor wat de klassen en leerlingen betreft zowel gewerkt worden met een
klascode als een individuele code per leerling. Bij een klascode logt de gehele klas in met dezelfde code. Wanneer een vragenlijst klaar staat voor de klas wordt dit gemeld met een mailtje
naar een centraal e-mailadres voor de gehele klas (bijvoorbeeld het e-mailadres van de mentor van de klas).
Bij het werken met individuele leerlingen worden er mailtjes naar alle afzonderlijke leerlingen
van de klas gestuurd, wanneer een klas wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ook hebben dan alle leerlingen hun eigen inloggegevens.
Bij het plannen van een afspraak kan eventueel nog per klas ingesteld worden of er per klas of
per individuele leerling een vragenlijst ingevuld moet worden.

Scherm waarbij per klas ingesteld kan worden hoe de e-mails verstuurd worden

Bovenin kan de klas geselecteerd worden. Standaard staat ingesteld of er normaal gesproken
per klas of per leerling ingevuld wordt. Dit kan eenvoudig gewijzigd worden. Wanneer er geen
individuele leerlingen of hun e-mailadressen bekend zijn in het systeem kan er niet per leerling
geselecteerd worden.
In het onderste deel kan aangegeven worden welke personen een e-mail moeten krijgen met
de mededeling dat de geselecteerde klas gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen.
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3.5.2 Bij afspraakoverzicht aangeven of verslagen zijn ingevuld

In afsprakenscherm wordt aangegeven welke vragenlijsten zijn ingevuld

Er kan ervoor gekozen worden om ook in het afsprakenscherm te laten zien welke verslagforwil zeggen dan het formulier
mulieren bij een afspraak zijn ingevuld. Een rood bolletje
wil zeggen dat het formulier (gedeeltelijk) is in(nog) niet is ingevuld. Een oranje bolletje
gevuld, maar nog niet door zowel de docent als leidinggevende is goedgekeurd. Een groen bolwil zeggen dat het formulier is ingevuld en (wanneer dit van toepassing is) zowel door
letje
de leidinggevende als docent is goedgekeurd. Wanneer deze optie wordt uitgezet worden de
betreffende formulieren niet getoond.
3.5.3 Bij docenten aan kunnen geven dat het om een stagiair gaat
Wanneer deze instelling ‘aan’ gezet wordt, is het mogelijk bij de gebruikersgroep docenten aan
te geven of het om een stagiair gaat. Hierop is vervolgens te sorteren bij het maken van afspraken en het bekijken van uitslagen.
3.5.4 Bij docenten aan kunnen geven of het om vaste of tijdelijke medewerkers gaat
Wanneer deze instelling ‘aan’ gezet wordt, is het mogelijk bij de gebruikersgroep docenten aan
te geven of het om een tijdelijke kracht gaat. Hierop is vervolgens te sorteren bij het maken
van afspraken en het bekijken van uitslagen.
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3.5.5 Gebruikers kunnen hun eigen wachtwoord wijzigen
Door deze instelling ‘aan’ te zetten krijgen gebruikers in hun menubalk de optie ‘Wachtwoord
wijzigen’ te zien. Hier kunnen ze vervolgens zelf hun wachtwoord wijzigen.

Scherm waarin gebruikers hun wachtwoord kunnen wijzigen

3.5.6 Respondenten bij vragenlijsten in uitslagen anonimiseren
Met deze optie is het mogelijk de namen van collega-docenten, leidinggevenden en klassen die
een vragenlijst hebben ingevuld te anonimiseren. Bij ingevulde vragenlijsten door klassen worden overigens altijd de gemiddelde scores van de gehele klas getoond en niet die van de individuele leerlingen.
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3.5.7 Docenten mogen formulieren met uitzondering van het beoordelingsformulier
ook zelf invullen
Met behulp van deze optie kan geregeld worden dat docenten zelf alvast een deel van bijvoorbeeld het functioneringsverslag in kunnen vullen. Om een ingevuld functioneringsverslag als
‘goedgekeurd’ te betitelen moeten beide gebruikers (leidinggevende en docent) het ingevulde
formulier goedkeuren. Wanneer één van beide het goedkeurt kan de ander niets meer veranderen. Om dit toch mogelijk te maken moet de ander het verslag eerst weer ‘open’ zetten.
3.5.8 Leidinggevenden kunnen hun eigen afspraken beheren
De applicatie is zodanig opgezet dat het beheren van afspraken is ondergebracht bij gebruikers
met een ‘administratief recht’. Door deze optie aan te zetten kunnen leidinggevenden hun eigen afspraken beheren.
3.5.9 Leidinggevenden kunnen bij docenten bestanden aan het dossier toevoegen
Leidinggevenden kunnen ongeacht of deze optie ‘aan’ staat uitslagen koppelen aan het dossier
van een docent. Dit geldt uiteraard automatisch ook voor de verslagformulieren. Wanneer deze
optie gekozen wordt, kunnen leidinggevenden elk willekeurig document koppelen aan het dossier van een docent.
3.5.10 Bij een afspraak kan naast een datum ook een tijd gekozen worden
Door deze optie te gebruiken kan naast een datum bij een afspraak ook een tijd worden aangegeven. Deze tijd kan ook vermeld worden in de e-mail die verstuurd wordt. Tevens is het
mogelijk te tijd wel te vermelden in bijvoorbeeld de e-mail naar de docent en niet in de e-mail
naar de collega-docenten en leerlingen.

Mogelijkheid om een tijd bij een afspraak in te geven

30

3.5.11 Docent moet de leidinggevende toestemming geven de uitslagen van ingevulde vragenlijsten in te zien
Met deze optie is het voor docenten mogelijk de leidinggevende(n) geen inzicht te laten hebben in de uitslag van de vragenlijsten. Docenten kunnen dan eenvoudig aangeven dat hun leidinggevende(n) de uitslag niet mogen inzien.

Mogelijkheid om de uitslag van de vragenlijsten niet zichtbaar te maken voor leidinggevenden

Wanneer een docent de uitslag niet toegankelijk maakt voor leidinggevenden en een leidinggevende vervolgens de uitslag opvraagt, krijgt deze de melding dat de docent heeft aangegeven dat de uitslag niet voor hem/haar zichtbaar is.

Uitslag van ingevulde vragenlijsten is niet zichtbaar voor leidinggevenden
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Ook wanneer een uitslag niet zichtbaar is voor leidinggevenden, kunnen deze (uiteraard) wel
de bijbehorende gesprekverslagen invullen.
3.5.12 Bij vragenlijsten wordt per vraag de antwoordoptie ‘weet niet’ geplaatst
Door deze optie ‘aan’ te zetten wordt er bij een vragenlijst naast de 4 standaard antwoordmogelijkheden een 5e antwoordmogelijkheid ‘weet niet’ getoond. Hiermee kan de respondent
aangeven dat deze de vraag niet kan beantwoorden. In de uitslagen wordt er rekening gehouden met deze optie en wordt per competentie aangegeven op basis van hoeveel vragen een
uitslag tot stand is gekomen.
3.5.13 Bij vragenlijsten wordt per competentie een veld toegevoegd waarin opmerkingen geplaatst kunnen worden door de respondent
Door deze mogelijkheid te gebruiken kan elke respondent bij het invullen van een vragenlijst
per competentie een opmerking plaatsen. Hierin kan deze bijvoorbeeld aangeven waarom een
bepaald antwoord gegeven is of een andere opmerking plaatsen. Met name bij het bespreken
van uitslagen blijken deze opmerkingen veel toegevoegde waarde te hebben.
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3.6

Aanhef invuller

In de verschillende e-mails die verstuurd worden naar de gebruikers die gevraagd worden een
vragenlijst in te vullen, wil je de docenten niet altijd op dezelfde manier benoemen. In een
mailtje naar een collega-docent wil je bijvoorbeeld vermelden dat het een vragenlijst betreft
voor collega Jan Janssen, terwijl je in de e-mail naar een leerling aan wil geven dat het gaat
om de heer Janssen. Dit is mogelijk door in het ene geval de volledige naam van de docent te
gebruiken en in het andere geval de aanhef van de docent en de achternaam.

Aanhef voor de invuller die gebruikt kan worden in e-mails
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3.7

E-mails

Hier is het mogelijk de teksten van de e-mails, die verstuurd kunnen worden, te wijzigen.

Overzicht van e-mails die middels het systeem verstuurd kunnen worden

achter de e-mail die gewijzigd moet worden. Vervolgens verschijnt hoe
Klik op het icoontje
kun je zien hoe de e-mail er uitziet.
de e-mail en op dat moment uitziet. Met het icoontje
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In de tekst staan tussen de tekens {{ en }} steeds de gegevens die bij het versturen van de
e-mails uit de database gehaald worden.
3.8

Samenstellen vragenlijsten

Bij dit onderdeel kunnen vragenlijsten worden aangepast en (in de nabije toekomst) ook nieuwe vragenlijsten worden ontworpen.
3.8.1 Vragenlijsten beheren
Allereerst verschijnt er een overzicht van vragenlijsten die in het systeem zijn opgenomen. Per
vragenlijst is aangegeven of deze actief is. Wanneer een vragenlijst actief is, wordt dit aange. Een inactieve vragenlijst wordt aangegeven met het icoontje
. Bij
geven met het icoontje
een inactieve vragenlijst kunnen geen afspraken worden gepland of uitslagen worden bekeken.

Overzicht van vragenlijsten die in het systeem zijn opgenomen

Per vragenlijst kan één antwoordschaal worden gehanteerd. Dit om uitslagen met elkaar te
kunnen vergelijken. De kenmerken van een vragenlijst zijn aan te passen middels het icoontje
.
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De inhoud van een vragenlijst is aan te passen door op de naam van de vragenlijst te klikken.
Vervolgens zie je welke competenties aan bod komen bij die vragenlijst.

Overzicht van competenties die in een vragenlijst aan bod komen

Wanneer er bij een vragenlijst nog competenties worden toegevoegd nadat er al vragenlijsten
zijn ingevuld, wordt hier in de uitslag rekening mee gehouden. De vragen die gesteld worden
met betrekking tot een competentie zijn te beheren door op de competentie te klikken.

Overzicht van vragen die behoren bij een specifieke competenties
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De vragen zijn hier gekoppeld om vergelijking tussen de verschillende groepen respondenten
mogelijk te maken in een zogenaamd detailrapport. Bij een groep vragen kan een vraag worden toegevoegd voor een groep respondenten waarvoor nog geen vraag beschikbaar is.
3.8.2 Antwoordschalen beheren
In dit onderdeel kunnen de antwoordschalen die in vragenlijsten gebruikt kunnen worden beheerd. Allereerst verschijnt er een overzicht van antwoordschalen die beschikbaar zijn in het
systeem.

Overzicht van beschikbare antwoordschalen
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Bij het opzetten van een nieuwe antwoordschaal (met het icoontje
een bestaande antwoordschaal ( ) verschijnt het volgende scherm.

) of het aanpassen van

Voor de verschillende groepen respondenten zijn hier de corresponderende schalen weergegeven. Door een onderwerp voor de regel ‘Voeg toe’ in te voeren, wordt deze daarna voor elke
groep respondenten ingevoerd. Tevens kan hier per regel de juiste tekst worden weergegeven.
3.8.3 Competentiegroepen
Met behulp van competentiegroepen is het mogelijk een competentie onder te verdelen in verschillende subcompetenties, waarbij allereerst een gemiddelde score over de totale competentie getoond kan worden, waarna deze uitgesplitst kan worden in de subcompetenties.
3.8.4 Kernkwaliteiten schoolplan
Veel scholen werken met een schoolplan waarin in veel gevallen een aantal kwaliteiten worden
genoemd waar de school voor staat. Maar is dat in de praktijk ook altijd het geval en ervaren
de leerlingen en docenten dat ook zo.
In deze applicatie is het mogelijk de kernkwaliteiten uit het schoolplan te koppelen aan de vragen die gesteld worden rond de Wet BIO. Zo ontstaat, zonder dat het extra inspanning vergt,
een beeld hoe de leerlingen, docenten en eventueel ook leidinggevenden de school beoordelen
op de verschillende kernkwaliteiten.
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Kernkwaliteiten

Allereerst dienen de kernkwaliteiten die genoemd worden in het schoolplan in het systeem ingevoerd te worden. Vervolgens dienen aan een kernkwaliteit een x-aantal vragen uit de vragenlijst rond de Wet BIO gekoppeld te worden. Dit alles is te doen met één druk op de knop.
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4.

Gebruikersgroep: Leidinggevenden

Nadat deze gebruikers hebben ingelogd hebben ze de volgende mogelijkheden.

Scherm dat leidinggevenden krijgen nadat ze zijn ingelogd

4.1

In te vullen vragenlijsten

Wanneer een leidinggevende gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen met betrekking tot
een docent, wordt dit hier weergegeven. Uiteraard is het ook mogelijk de leidinggevende hier
middels een e-mail van op de hoogte te brengen in de BIO-Monitor.

Wanneer er meerdere vragenlijsten klaar staan om ingevuld te worden, worden deze hier apart
weergegeven. Door op de vragenlijst te klikken wordt deze geopend. Wanneer er tussentijds
gestopt wordt met het invullen van een vragenlijst kan de volgende keer verder gegaan worden op de plaats waar de invuller gebleven was. Wanneer de gehele vragenlijst is ingevuld,
verdwijnt deze uit het overzicht.
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4.2

Uitslagen

De leidinggevende krijgt hier een overzicht van alle medewerkers waaraan deze leiding geeft.

Een groene balk betekent dat de afspraak voor dat schooljaar helemaal is afgerond. Een rode
balk wil zeggen dat de afspraak afgerond had moeten zijn maar dit om een of andere reden
nog niet is. Een witte balk wil zeggen dat de afspraak nog in de toekomst ligt of dat er nog
geen afspraak gepland is.
Tevens is de zien hoeveel vragenlijsten er door de verschillende groepen respondenten al zijn
ingevuld. Door er met de muis op te bewegen zie je een pop-up met daarin aangegeven welke
gebruikers de vragenlijst al ingevuld hebben en welke gebruikers dit nog moeten doen.
Door op de naam van de medewerker te klikken waarvan u de uitslag wilt bekijken, verschijnt
de uitslag. Hierbij is met de button ‘Wet BIO’ en ‘Detailrapport Wet BIO’ aan te geven welke
uitslag u wilt bekijken.
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4.2.1 Uitslag ‘Wet BIO’

Allereerst kan er gekozen worden van welk schooljaar of welke schooljaren de uitslag getoond
moet worden. Per schooljaar verschijnen de respondenten die een vragenlijst hebben ingevuld.
en
kan gekozen worden tussen een kolom- of staafgrafiek. Door op het
Met de icoontjes
te klikken wordt de uitslag die op dat moment geselecteerd is aan het dossier van
icoontje
de betreffende medewerker gekoppeld. Deze uitslag wordt hierbij gekoppeld als een PDF. Met het
bestand. Het dossier van een medewerker is op te roepen middels het icoontje
kan de uitslag geprint worden.
icoontje
De uitslag wordt per competentie weergegeven. Bij de scores van de klassen is tevens aangegeven op basis van hoeveel leerlingen het resultaat tot stand is gekomen. Wanneer een bepaalde respondent geen vragen heeft beantwoord met betrekking tot een competentie wordt
deze respondent ook niet weergegeven in de uitslag.
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Bij het bespreken van de uitslag met de medewerker kunnen er voorgeprogrammeerde formulieren ingevuld worden. Wanneer een formulier nog helemaal niet ingevuld is, wordt dit aange. Een formulier waarbij al wel informatie is ingevuld, maar
geven met het volgende icoontje
. Overigens kunnen niet alle formulieren wordat nog niet is afgrond wordt zo aangegeven:
den afgerond. Wanneer er iets is ingevuld, maar het formulier niet afgerond kan worden, wordt
.
dit met hetzelfde icoontje aangegeven als een afgerond formulier:
4.2.2 Uitslag ‘Detailrapport Wet BIO’
Het ‘Detailrapport Wet BIO’ kan alleen over het huidige schooljaar worden opgeroepen. Naast
de gemiddelde scores per competentie worden hier ook de scores op vraagniveau (per respondent) getoond.

Hierdoor is in één oogopslag te zien hoe de score voor een bepaalde competentie tot stand is
gekomen en op welke vragen de docent bij de zelfevaluatie een andere mening heeft dan de
andere respondenten.
Tevens wordt hier een samenvatting gemaakt van de 5 vragen waarop de score het hoogst
was en de 5 vragen waarop de score het laagst was. In de praktijk blijkt dit een prima uitgangspunt te zijn voor het POP van de docent.
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4.3

Afspraken beheren

Na de keuze ‘Afspraken’ kun je aangeven met betrekking tot welke vragenlijst je een afspraak
wilt plannen. Aan de linkerzijde zie je de vragenlijsten terug die in het systeem zijn opgenomen. Een leidinggevende kan alleen afspraken maken met gebruikers waaraan deze leiding
geeft.

Overzicht van afspraken bij een bepaalde vragenlijst

In het overzicht van afspraken geeft een groene balk aan dat de afspraak voor dat schooljaar
helemaal is afgerond. Een rode balk geeft aan dat een afspraak reeds plaats had moeten vinden, maar om een of andere reden nog niet is afgerond. Een witte balk geeft aan dat er voor
de betreffende gebruiker nog geen afspraak gepland is, of wanneer er wel een afspraak gepland is, dat deze afspraak nog in de toekomst ligt.
Wanneer er een afspraak gepland is, is te zien hoeveel en welke gebruikers een vragenlijst
hebben ingevuld. Door met de muis op de aantallen te gaan staan verschijnt een overzicht met
de gebruikers die in moeten vullen, met daarbij aangegeven of ze wel of niet hebben ingevuld.
Bij de items ‘FG’, ‘BG’ en ‘POP’ is te zien of er een achterliggend verslagformulier bij het functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek of een POP-formulier is ingevuld. Een rood bolletje
geeft een
wil zeggen dat er nog geen ingevuld formulier aanwezig is, een oranje bolletje
een volledig ingevuld formulier.
gedeeltelijk ingevuld formulier weer en een groen bolletje
bij ‘Emails verzonden’ geeft aan dat de betrokkenen bij de afspraak (zowel degenen die
Een
bij de afspraak aanwezig zijn als degenen die een vragenlijst in moeten vullen) een email heb.
ben ontvangen. Wanneer de emails nog niet verzonden zijn staat er het icoontje
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achter de naam van een gebruiker kan een afspraak worden gepland. Voor
Met het icoontje
het plannen van de afspraak verschijnt het volgende scherm.

Scherm waarin een afspraak gemaakt kan worden

Allereerst geef je de datum aan waarop de afspraak gepland is. Vervolgens geef je aan welke
leidinggevende het gesprek gaat voeren en welke leidinggevende, docenten en klassen een
vragenlijst in moeten vullen. Wanneer je het vinkje voor ‘Betrokkenen mailen’ aan laat staan
ontvangen alle betrokkenen een email wanneer de afspraak wordt opgeslagen.
kunnen de gegevens van een afspraak worden gewijzigd. Een afspraak is
Met het icoontje
te klikken. Met behulp van het icoontje
uit het systeem te verwijderen door op het icoontje
kunnen herinneringen van emails worden verstuurd. Wanneer je op dit icoontje klikt zie je
welke betrokkenen nog geen vragenlijst hebben ingevuld. Deze kun je vervolgens een herinneringsmail sturen. Wanneer je een bepaalde persoon geen herinnering wilt sturen, kun je deze
naam uitvinken en ontvangt de gebruiker geen mail.
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4.4

Wachtwoord wijzigen

Hier kunnen leidinggevenden hun wachtwoord wijzigen. Ze kunnen hierbij zelf hun wachtwoord
kiezen en dit bevestigen. Uiteraard wordt dit gecontroleerd aan de hand van het huidige
wachtwoord.
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5.

Gebruikersgroep: Docenten

Nadat docenten hebben ingelogd komen ze in het Home-menu en hebben ze de volgende mogelijkheden.

Scherm dat docenten krijgen nadat ze zijn ingelogd

5.1

In te vullen vragenlijsten

Wanneer een docent gevraagd wordt een zelfevaluatie of een vragenlijst voor een collega in te
vullen wordt dit hier weergegeven. Uiteraard is het ook mogelijk de docent hier middels een
automatische e-mail van op de hoogte te brengen in de BIO-Monitor.

Wanneer er meerdere vragenlijsten klaar staan om ingevuld te worden, worden deze hier apart
weergegeven. Door op de vragenlijst te klikken wordt deze geopend. Wanneer er tussentijds
gestopt wordt met het invullen van een vragenlijst kan de volgende keer verder gegaan worden op de plaats waar de invuller gebleven was. Wanneer de gehele vragenlijst is ingevuld,
verdwijnt deze uit het overzicht.
5.2

Uitslagen

De docent kan alleen de uitslag die op hem- of haarzelf betrekking heeft inzien.
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5.2.1 Uitslag ‘Wet BIO’

Allereerst kan er gekozen worden van welk schooljaar of welke schooljaren de uitslag getoond
moet worden. Per schooljaar verschijnen de respondenten die een vragenlijst hebben ingevuld.
en
kan gekozen worden tussen een kolom- of staafgrafiek. Door op het
Met de icoontjes
te klikken wordt de uitslag die op dat moment geselecteerd is aan het dossier van
icoontje
de betreffende medewerker gekoppeld. Deze uitslag wordt hierbij gekoppeld als een PDFkan de uitslag geprint worden.
bestand. Met het icoontje
De uitslag wordt per competentie weergegeven. Bij de scores van de klassen is tevens aangegeven op basis van hoeveel leerlingen het resultaat tot stand is gekomen. Wanneer een bepaalde respondent geen vragen heeft beantwoord met betrekking tot een competentie wordt
deze respondent ook niet weergegeven in de uitslag.
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Bij het bespreken van de uitslag met de leidinggevende kunnen er voorgeprogrammeerde formulieren ingevuld worden. Wanneer een formulier nog helemaal niet ingevuld is, wordt dit
. Een formulier waarbij al wel informatie is ingevuld,
aangegeven met het volgende icoontje
. Overigens kunnen niet alle formulieren
maar dat nog niet is afgrond wordt zo aangegeven:
worden afgerond. Wanneer er iets is ingevuld, maar het formulier niet afgerond kan worden,
.
wordt dit met hetzelfde icoontje aangegeven als een afgerond formulier:
5.2.2 Uitslag ‘Detailrapport Wet BIO’
Het ‘Detailrapport Wet BIO’ kan alleen over het huidige schooljaar worden opgeroepen. Naast
de gemiddelde scores per competentie worden hier ook de scores op vraagniveau (per respondent) getoond.

Hierdoor is in één oogopslag te zien hoe de score voor een bepaalde competentie tot stand is
gekomen en op welke vragen de docent bij de zelfevaluatie een andere mening heeft dan de
andere respondenten.
Tevens wordt hier een samenvatting gemaakt van de 5 vragen waarop de score het hoogst
was en de 5 vragen waarop de score het laagst was. In de praktijk blijkt dit een prima uitgangspunt te zijn voor het POP.

5.3

Dossier

In het dossier zijn alle documenten die in het systeem aan een bepaalde gebruiker gekoppeld
zijn terug te vinden. Een docent kan alleen de docenten die aan hem- of haarzelf gekoppeld
zijn inzien. Wie de rechten heeft om documenten aan een dossier toe te voegen en te verwijderen is bij de instellingen weer te geven.
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Door op de link van een document te klikken wordt het document direct geopend. Tevens kan
in het veld onder de documenten standaardinformatie worden ingevoerd, bijvoorbeeld met
betrekking tot opleidingen, bijscholingen e.d.
5.4

Wachtwoord wijzigen

Hier kunnen docenten hun wachtwoord wijzigen. Ze kunnen hierbij zelf hun wachtwoord kiezen
en dit bevestigen. Uiteraard wordt dit gecontroleerd aan de hand van het huidige wachtwoord.
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6.

Gebruikersgroep: Leerlingen

Nadat leerlingen hebben ingelogd hebben ze de volgende mogelijkheden.

Scherm dat leerlingen krijgen nadat ze zijn ingelogd

6.1

In te vullen vragenlijsten

Wanneer een leerling gevraagd wordt een een vragenlijst voor een docent in te vullen wordt
dit hier weergegeven. Uiteraard is het ook mogelijk de leerling hier middels een automatische
e-mail van op de hoogte te brengen in de BIO-Monitor.

Wanneer er meerdere vragenlijsten klaar staan om ingevuld te worden, worden deze hier apart
weergegeven. Door op de vragenlijst te klikken wordt deze geopend. Wanneer er tussentijds
gestopt wordt met het invullen van een vragenlijst kan de volgende keer verder gegaan worden op de plaats waar de invuller gebleven was. Wanneer de gehele vragenlijst is ingevuld,
verdwijnt deze uit het overzicht.
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6.2

Wachtwoord wijzigen

Hier kunnen leerlingen hun wachtwoord wijzigen. Ze kunnen hierbij zelf hun wachtwoord kiezen en dit bevestigen. Uiteraard wordt dit gecontroleerd aan de hand van het huidige wachtwoord.
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7.

Gebruikersgroep: Management

Het management heeft in BIO-Monitor alle rechten. Dit betekent dat gebruikers met dit recht
alles kunnen wat de individuele gebruikers ook kunnen. Uiteraard kunnen gebruikers met het
recht management geen vragenlijsten invullen op naam van andere gebruikers en ook kunnen
zij geen verslagformulieren invullen, anders dan voor gebruikers waarvan ze zelf direct leidinggevende zijn.
Naast de hiervoor reeds bij andere gebruikersgroepen besproken mogelijkheden heeft het management 2 mogelijkheden die niet bij een andere gebruikersgroep voorkomen.
7.1

Totaaloverzicht Wet BIO

Per locatie kunnen er in BIO-Monitor afdelingen worden benoemd. In het ‘Totaaloverzicht Wet
BIO’ kunnen de resultaten van alle docenten van een afdeling vergeleken worden met die van
de docenten van een andere afdeling.

Door schooljaren met elkaar te vergelijken is het tevens mogelijk de ontwikkeling van afdelingen over een bepaalde periode in kaart te brengen.
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7.2

Kernkwaliteiten schoolplan

In de vragenlijsten die bestemd zijn voor de bekwaamheidsdossiers zitten ook veel vragen die
een beeld geven over de kerncompetenties zoals de school die wellicht in haar schoolplan heeft
opgenomen. Deze competenties kunnen bijvoorbeeld zijn:
•
•
•
•
•
•

Samen maar toch apart.
Een stimulerend pedagogisch klimaat.
Leren is een actief en sociaal proces.
Leerling dragen medeverantwoordelijkheid.
Optimale leeropbrengsten.
Samenhang binnen het onderwijsprogramma.

Vragen uit de vragenlijsten die bestemd zijn voor de bekwaamheidsdossiers en die gebruikt
kunnen worden voor de kerncompetenties uit het schoolplan zullen automatisch hiervoor gebruikt worden. Daarnaast zijn andere vragenlijsten toe te voegen die een beeld geven met
betrekking tot de kerncompetenties uit het schoolplan.
Voor het management is het mogelijk inzage te krijgen in de resultaten die dit oplevert en zij
kunnen derhalve direct nagaan of de kwaliteiten waarvoor de school zegt te staan ook als zodanig ervaren worden door haar leerlingen en personeel. Deze kwaliteiten zijn per locatie opvraagbaar.
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8.

Rechtenstructuur

Zoals reeds beschreven per gebruikersgroep, heeft elke gebruikersgroep bepaalde rechten. De
belangrijkste vraag met betrekking tot deze rechtenstructuur is met name hoe het zit met de
inzage van uitslagen van de vragenlijsten. Deze rechtenstructuur is als volgt opgesteld.
Gebruikersgroep
Leerlingen

Docenten

Leidinggevenden
Management

Inzage in uitslagen van:
Niemand. Een leerling kan alleen vragenlijsten invullen, maar geen
enkele uitslag inzien. Ook niet de uitslag van de door de leerling ingevulde vragenlijst.
Zichzelf. Docenten kunnen uitslagen inzien van ingevulde vragenlijsten
die betrekking hebben op hem- of haarzelf. Het betreft hierbij zowel
de zelfevaluatie als vragenlijsten die andere respondenten met betrekking tot hem of haar hebben ingevuld.
Docenten uit zijn of haar team.
Alle docenten.

In BIO-Monitor is een instelling aanwezig die het mogelijk maakt dat docenten expliciet toestemming moeten geven dat de leidinggevende en het management hun uitslag mag inzien.
Wanneer een docent dan geen toestemming geeft kan de leidinggevende wel de achterliggende gespreksformulieren invullen, maar de uitslag niet inzien.
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9.

Extra modulen

Naarmate er langer met de BIO-Monitor gewerkt wordt, ontstaan er ook specifieke wensen bij
verschillende organisaties. Deze schoolspecifieke wensen worden ontwikkeld in de vorm van
losse modules, waarna andere organisaties ook de mogelijkheid krijgen deze modules aan te
schaffen. Wanneer een nieuwe module gereed is zullen organisaties die BIO-Monitor gebruiken
hiervan bericht krijgen.
9.1

Module Scholingsbudget

Het bijhouden van het scholingsbudget is binnen de BIO-Monitor een aparte module. Hiermee
wordt het tevens mogelijk het scholingsbudget ook voor andere groepen gebruikers dan docenten (bijvoorbeeld OOP of leidinggevenden) mogelijk te maken. In dit verhaal is een en ander voor de docenten nader uitgewerkt, voor andere groepen gebruikers zal dit er hetzelfde
uitzien.
Bij implementatie van het scholingsbudget voor docenten is er voor de gebruikersgroepen docenten, leidinggevenden en management een extra menuknop ‘Scholingsbudget’ toegevoegd.
Hieronder wordt nader uitgelegd welke functionaliteit voor elke doelgroep aan deze module
wordt toegekend. Eventueel is het mogelijk de functionaliteit van de ene naar de andere gebruikersgroep te verhuizen.
Management / sector-directeur
Het management en/of de sector-directeur kan per docent een scholingsbudget tot een bepaalde datum toekennen. Deze kan tevens op elk gewenst moment dit budget of de periode
waarop dit budget van toepassing is aanpassen. Ook kunnen voor nieuwe periodes nieuwe
budgetten worden toegekend.
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Daarnaast kan het management overzichten genereren met betrekking tot de stand van zaken.
Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•

Scholingsbudget dat de docenten nog open hebben staan op een bepaalde datum.
Scholingsbudget dat de docenten hebben gebruikt binnen een bepaalde periode.
Welke scholing welke docenten hebben gedaan in een bepaalde periode.
Scholingsbudget dat gereserveerd is voor een bepaalde periode.

Alle overzichten zijn te exporteren naar XLS- of PDF-bestanden.
Leidinggevenden
De leidinggeven kunnen soortgelijke overzichten genereren als het management, maar dan
alleen voor die docenten waaraan zij leiding geven.
Daarnaast verloopt het aanvragen van scholing door docenten via hen. Wanneer een docent
een scholing wil gaan volgen, voegt deze de scholing toe binnen de BIO-Monitor. Op dat moment wordt er automatisch een mailtje verstuurd naar de leidinggevende, waarin de aanvraag
van de scholing door de docent wordt vermeld. Wanneer de leidinggevende inlogt kan deze nu
een overzicht zien van alle scholingsaanvragen (van zijn of haar docenten) die aangevraagd
zijn. Wanneer de leidinggevende beoordeelt dat een scholingsaanvraag past binnen het POP
van de docent, kan deze de aanvraag goedkeuren en wordt dit middels een mailtje gemeld aan
de docent en de financiële administratie, zodat deze hiervan op de hoogte is, en een factuur
voor de scholing kan verwachten. Tevens wordt het bedrag van de scholing van het scholingsbudget van de docent afgetrokken. Uiteraard is dit alles later nog aanpasbaar door de leidinggevende, mocht er iets voorvallen waardoor de scholing niet doorgaat, of het bedrag van de
scholing wordt aangepast.

Wanneer de aanvraag van een docent niet past binnen het POP van de docent kan de leidinggevende de aanvraag afkeuren. Hierbij moet de leidinggevende wel een reden opgeven waarom de aanvraag niet wordt gehonoreerd. Nu gaat er alleen een mailtje naar de docent, en kan
deze een nieuw verzoek indienen.
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Een leidinggevende kan tevens een scholingsaanvraag in de applicatie aanvragen voor een
aantal docenten tegelijk (bijvoorbeeld een cursus voor 10 docenten). Het totale cursusbedrag
wordt dan automatisch verdeeld over de verschillende docenten.
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Docent
Een docent heeft inzage in het verloop van het eigen scholingsbudget.

De status die wordt aangegeven kan de volgende stadia hebben: Een groen bolletje wil zeggen
dat de aanvraag is goedgekeurd en de cursus wellicht al is gevolgd. Een oranje bolletje geeft
aan dat de aanvraag is verstuurd naar de leidinggevende en dat deze de aanvraag nog moet
goed- of afkeuren. Een rood bolletje geeft aan dat de aanvraag is afgekeurd.
De docent kan aanvragen voor scholing binnen de applicatie indienen, die dan automatisch
worden verstuurd naar zijn/haar leidinggevende.
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Wanneer een scholingsaanvraag niet past binnen het nog resterende scholingsbudget, wordt
deze niet automatisch afgekeurd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij degene die de scholingsaanvraag beoordeelt.
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