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Begrijp ik goed dat de vragenlijst nu beter per groep kan worden beantwoord i.p.v. per individuele
pm’er? (via privemail?) (Dat scheelt veel werk!)
De aanbeveling is om zoveel mogelijk pm’ers te vragen de monitorvragenlijst in te vullen, zodat per
pm’er duidelijk wordt of hij/ zij een leesbevorderend profiel heeft. Lukt dat niet, dan is de
aanbeveling om gezamenlijk een vragenlijst per groep in te vullen, zodat een zo goed mogelijk beeld
van de groep ontstaat.
Kun je per Bibliotheek met meerdere coördinatoren inloggen?
Ja, dat kan. Een monitorcoördinator kan zichzelf aanmelden voor BoekStart en een andere kan zich
dan ook nog voor dezelfde Bibliotheek aanmelden voor BoekStart, PO en/of VO. Iedere
monitorcoördinator ziet alleen zijn eigen administratie. Het is dus belangrijk dat de werkverdeling
vooraf duidelijk wordt afgestemd.
Merken jullie of het nog uitmaakt hoe je je tablet/mobiel houdt? Rechtop of landscape?
De vragen en antwoordopties zijn zowel rechtop als landscape uitgelijnd.
Moet je je ook opnieuw aanmelden voor het rapportageportaal?
Deze vraag komen we nog op terug.
Hoe werkt het hier met de open link?
De open link is vervangen door een QR-code, de werkwijze is vrijwel hetzelfde.
Waarom krijgt slechts 1 pm’er de vragenlijst bij een IKC?
Bij de pilot vorig jaar bleek dat een deelname van een pm’er BSO maximale inspanning vroeg. Voor
deze meting is het alleen mogelijk om met 1 pm’er BSO-deel te nemen, voor de komende metingen
willen we dit aantal graag verhogen.
Moet het niet info@boekstartpro zijn?
Dat klopt, het adres van de inhoudelijke helpdesk is info@boekstartpro.nl.
Als je collega een account heeft gemaakt dan voeg je dus alleen jezelf toe en maakt niet met de QR
weer een account aan?
Bij de Monitor BoekStart kunnen meerdere MC's naast elkaar een account aanmaken.
Iedere monitorcoördinator ziet alleen zijn eigen administratie. Het is dus belangrijk dat de
werkverdeling vooraf duidelijk wordt afgestemd. Dus intern afstemmen en elk een eigen account
maken.

Ik ben als (voor)leesconsulent verantwoordelijk voor een aantal locaties BIDK. Moet ik me dus
alsnog als BoekStartcoördinator opgeven om de Monitor te kunnen uitvoeren? En er is dan geen
centrale BoekStartcoördinator?
Bij de Monitor BoekStart kunnen meerdere MC's naast elkaar een account aanmaken met ieder
eigen locaties. Bij deze update heeft de technische update voorrang gekregen, de wens voor een
opbouw zoals in PO-Monitor omgeving staat voor de volgende meting. Iedere monitorcoördinator
ziet alleen zijn eigen administratie. Het is dus belangrijk dat de werkverdeling vooraf duidelijk wordt
afgestemd.
Kun je niet meerdere namen op hetzelfde mailadres laten komen?
Het delen van een mailadres is niet mogelijk, we adviseren om met meer MC's te werken, zodat het
werk verdeeld kan worden. Iedere monitorcoördinator ziet alleen zijn eigen administratie. Het is dus
belangrijk dat de werkverdeling vooraf duidelijk wordt afgestemd.
Moet elke BoekStartcoördinator zich opnieuw aanmelden als Bibliotheek?
Het is mogelijk om vanuit een Bibliotheek met meerdere MC's te werken binnen de Monitor
BoekStart. Elke gebruiker (=coördinator vanuit de Bibliotheek) moet zich in deze nieuwe omgeving
opnieuw aanmelden.
Wanneer je wel werkt met een monitorcoördinator en een consulent?
Wanneer je werkt met een MC en een consulent is het advies om met 2 MC's te werken. Iedere
monitorcoördinator ziet alleen zijn eigen administratie. Het is dus belangrijk dat de werkverdeling
vooraf duidelijk wordt afgestemd. De optie consulent is in Monitor BS komen te vervallen en is
beschikbaar voor PO en VO.
Wat doet de monitorvolger en hoe?
De monitorvolger volgt in de portal de voortgang van het invullen van de vragenlijsten. Een
collega/consulent of een voorleescoördinator kan door de MC worden uitgenodigd om de rol als
volger te vervullen.
Kan een volger ook een leesconsulent zijn?
Een leesconsulent kan de monitorvolger zijn, het kan ook iemand zijn van de kinderopvanglocatie.
Deze persoon kent de pm’ers en kan hen ook even aanschieten.
Mijn collega doet dBos en ik BoekStart. Wie kan dan het beste de Monitor voor IKC's doen?
Een IKC bestaat uit een school en een kinderopvanglocatie. Stem vooraf af welke MC de IKC
aanmaakt, het maakt in principe niet uit. Bij het toevoegen van de IKC zie je alle scholen en locaties
die door alle betrokken MC's van jouw Bibliotheek zijn toegevoegd. Dus ook die door een collega zijn
toegevoegd.
Zijn de gegevens van de opvang ook in bulk in te voeren?
De kinderopvanglocaties die mee gaan doen met de komende meting, worden een voor een
geregistreerd in de portal. Er kan via een afrolmenu gezocht worden naar de locatie, de
locatiegegevens worden vanzelf aangevuld. In bulk toevoegen is dus niet mogelijk.
Ik heb locaties toegevoegd, maar ik kan geen groepen toevoegen. Kan dit pas als ik de
voorleescoördinator heb toegevoegd?
Dat klopt. Het toevoegen van groepen kan pas als de voorleescoördinator is toegevoegd en
uitgenodigd voor het invullen van de vragenlijst.
Kun je hier ook onderscheid maken tussen Peutergroep en KDV? Als er een PG en KDV bij elkaar op
1 locatie zitten. En dat de resultaten gescheiden binnen komen. Dus een locatie splitsen.

Als er 2 locaties vallen onder dezelfde LRK-code, dan kan de Bibliotheek alleen data voor de gehele
locatie verzamelen. Als de Locatie niet onder een aparte LRK-code aanwezig is in de MBoekStart
omgeving en niet onder een aparte LRK-code bekend is bij het LRK, kan deze niet worden ingelezen
en kunnen er geen data worden verzameld. We kunnen locaties die niet bestaan bij het LRK namelijk
niet toevoegen. In de rapportage is het verder alleen mogelijk onderscheid te maken in
leeftijdsgroep, niet naar groepsnaam. LRK is dus leidend. Hebben ze wel een aparte LRK-code: dan
kan het wel.
Als er 1 persoon (bij gebrek aan mailadressen) het maar kan invullen krijg je toch geen
representatief beeld?
Bij het invullen van 1 mailadres, is het lastig om een representatief beeld te krijgen. Om die reden is
het advies om gebruik te maken van een QR-code waarmee meerdere pm’ers een vragenlijst kunnen
invullen aan te raden.
Gezien de roerige tijden momenteel (weer) zou ik het fijn vinden als de pm' ers de lijsten tot half
maart in mogen vullen. Net als afgelopen jaar', is dat een optie?
De Monitor staat vanaf 1 december tot en met 18 februari open, de ervaring leert dat deze tijd
voldoende is om pm’ers te laten invullen. Aanbeveling is om de pm’ers te vragen om de vragenlijst
binnen een beperkte periode in te vullen, bijvoorbeeld de eerste twee weken van februari. Het
invullen kost niet veel tijd, de pm’er vult de vragenlijst in 5 - 8 minuten in.
Mijn collega heeft zich al aangemeld voor de Monitor Primair Onderwijs. Moeten we ons dan
nogmaals aanmelden?
Het is mogelijk om te kiezen voor meerdere MC's per Bibliotheek. Stem vooraf af wie welke scholen
en/of kinderopvanglocaties registreert. Iedereen meldt zichzelf aan en heeft beheer over eigen
administratie.
De pm’ers maken dus altijd de vragenlijst op een telefoon of tablet? Krijgen ze geen link meer per
e-mail?
De MC kiest voor een mail waarin je kunt invullen via een link. Of voor het verspreiden van de QRcode met daarbij de unieke startcodes per pm’er.
Maar je wil toch dat elke pm’er de vragenlijst invult? Hoe doe je dat als er maar 1 e-mailadres is?
Met de QR-code kan de MC of ook de voorleescoördinator meerdere pm’ers uitnodigen om de
vragenlijst in te vullen (hangt af van de afspraken, maar de Bibliotheek vult de monitoromgeving in).
Ook bij gebruik van de QR-code moet de BSC meerdere pm'ers uitnodigen om een startcode
(wachtwoord) te genereren voor de verschillende pm’ers, die ze kunnen invoeren bij het openen van
de vragenlijst na het scannen van de QR-code
Je kun dus de naam van de KDV wijzigen?
Voor registratie van een kinderopvanglocatie ga je naar het afrolmenu en je zoekt op locatienaam
en/of plaats. Het is niet mogelijk om de naam van een kinderopvanginstelling zelf toe te voegen. Vind
je de kinderopvanglocatie niet, stuur een mailtje naar helpdesk@mboekstart.nl. Omdat de naam in
de LRK-database soms kan afwijken van de naam op de voordeur hebben we zo duidelijk gemaakt
dat je altijd via het afrolmenu moet gaan zoeken.
Vaak is er maar 1 mailadres op de KDV. Welk mailadres dan gebruiken?
Het is ook onze ervaring dat er vaak één emailadres is binnen de kinderopvang. Het advies is om
pm’ers uit te nodigen met de QR-code, daarvoor is geen mailadres nodig. Het belangrijkste is het
delen van de QR-code per locatie en de startcodes voor pm’ers.

KDV en school krijgen ieder apart een mail?
Na het aanmaken van een IKC kan de MC de school en de kinderopvanglocatie op een geschikt
moment uitnodigen.
Is er verschil in de vraagstelling IKC en BoekStart?
Aan de vragenlijsten wordt na aanmaken van een IKC automatisch een set IKC-vragen toegevoegd. Er
is geen verschil in de vraagstelling. De vragenlijsten zijn te vinden in de Toolkit Monitor BoekStart of
in de Toolkit dBos.
Werkt IKC wel met autorisatie?
De werkwijze voor een IKC wijkt niet af van de gewone werkwijze, er is wel een autorisatiestap voor
PO en geen autorisatie stap voor BS
Graag antwoord op verschil in BoekStart en IKC?
De Monitor BoekStart werkt niet met autorisatie en een consulent. De MC voegt de locaties toe en
nodigt de voorleescoördinatoren en pm’ers uit.
Ik krijg de locaties toegevoegd maar verder kom ik niet. Er blijft een melding komen dat de
autorisatie niet rond is of ik niet aangewezen ben als consulent. Ik kan ook de locaties niet mailen,
wel opslaan. Ik denk dat ik iets fout doe, maar wat?
Bij de Monitor BoekStart wordt niet gewerkt met autorisatie en consulenten. Voor de werkwijze
verwijzen we naar de instructie te vinden in de Toolkit Monitor BoekStart. Het kan zo zijn dat je nog
geen groepen kan toevoegen voor de locaties, omdat de voorleescoördinator nog niet is uitgenodigd
voor het invullen van de vragenlijst (d.m.v. het envelopje naast de locatie). Na uitnodiging van de VLC
verschijnt de locatie direct op de pagina 'Groepen'.
Met privémail is de uitslag dan wel representatiever lijkt mij.
Kinderopvanglocaties zijn vanwege de AVG vaak terughoudend in het doorgeven van privémailadressen. Het advies is om pm’ers via de QR-code de vragenlijsten en de startcode in te laten
vullen.
Als je eenmalig via Microsoft inlogt, blijf je dan ingelogd?
De keuze voor een inlog is eenmalig, na aanmaken van een account met een Microsoftaccount
volstaat het om via de link in te loggen. De vragenlijsten zijn te vinden in de Toolkit Monitor
BoekStart of in de Toolkit dBos. Om bij de portal te komen, klik op Monitor BoekStart en vervolgens
op de button Log in met uw Microsoft account.
Als er maar 1 mail is per groep met meerdere medewerkers, hoe doe ik dat dan nu met deze
nieuwe versie?
Met de QR-code die hoort bij de instelling kan de monitorcoördinator of de voorlees coördinator de
pm’ers uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Per pm’er is een startcode nodig.
Waar zijn de resultaten van voorgaande jaren gebleven van de opvanglocaties?
De resultaten van de vorige metingen zijn beschikbaar via de portal: www.mdbos.nl/rapportage. Kies
voor BoekStart Rapportage.
Wat ziet een volger?
De monitorvolger volgt in de portal de voortgang van het invullen van de vragenlijsten. Een consulent
of een voorlees coördinator kan door de MC worden uitgenodigd om als volger mee te doen.
Is de QR-code persoonlijk per pm’er?

De QR-code wordt voor een groep aangemaakt, meerdere pm’ers kunnen met de QR-code de
vragenlijst voor die groep invullen. Per pm’er is een startcode nodig. Die fungeert dus als
wachtwoord. Als een pm'er wordt toegevoegd, wordt er dus automatisch een
wachtwoord/startcode gegenereerd waarmee ze de vragenlijst via de QR-code kunnen opstarten.
Ik heb een aantal locaties die nog niet in het bestand staan. Deze zijn ook onderdeel van een IKC.
Kan ik alvast een IKC aanmaken (school en kinderdagverblijf) en de peuteropvang later toevoegen
aan dit IKC?
Een IKC kan aangemaakt worden als school en kinderopvanglocatie geregistreerd zijn in de portal.
Aan de vragenlijsten wordt een blok IKC-vragen toegevoegd, aan de vragen is op een enkele wijziging
na, niets veranderd. De resultaten op de niet IKC vragen zijn te vergelijken met de resultaten van
eerdere metingen. Je kan de locaties die zijn toegevoegd aan het IKC later niet wijzigen. Dus we
adviseren je om te wachten met het aanmaken van het IKC en te wachten met het uitnodigen van de
invullers van de vragenlijsten, tot de laatste locaties ook zijn toegevoegd in de beheeromgeving.
Komen de vragen overeen met voorgaande jaren? Hoe gaat dit met vergelijken met hoe het vorig
jaar is ingevuld?
De vragen zijn zo veel mogelijk gelijk gehouden aan voorgaande jaren. In de rapportage kan je de
antwoorden dus nog steeds vergelijken met de afgelopen 2 jaar.
Krijgen de IKC-locaties vanzelf een uitgebreide vragenlijst?
Nadat een IKC is aangemaakt, worden de vragen IKC toegevoegd aan de vragenlijsten voor pm’ers en
leerkrachten. Voor de pm'er BSO is dus ook een vragenlijst gemaakt. Deze wordt automatisch
verzonden als je de pm'er uitnodigt.
Is rapportage van voorgaande jaren ook nog terug te zien?
De resultaten van de vorige metingen zijn beschikbaar via de portal www.mdbos.nl/rapportage
Er zijn meerdere voorleesconsulenten binnen onze Bibliotheek. Begrijp ik goed dat ik deze
personen niet toevoeg als 'consulent'?
Dat klopt, een Bibliotheek kan kiezen voor meerdere MC's indien het de voorkeur heeft om de
locaties te verdelen over meerdere personen/MC's . De optie leesconsulent is alleen voor PO/VO.
Waar vind ik de resultaten van vorig jaar?
De resultaten van de vorige metingen zijn beschikbaar via de portal www.mdbos.nl/ rapportage.
Hoe nodig ik pm’ers en leerkrachten uit voor de IKC-vragenlijst? Of gaat dit vanzelf wanneer ik op
de envelop klik?
Nadat een IKC is aangemaakt, worden de vragen IKC toegevoegd aan de vragenlijsten voor pm’ers en
leerkrachten. Zodra je op het envelopje klikt, wordt het verstuurd.
En wat is de functie van 'consulent toevoegen'?
De Monitor is vanaf deze meting voor zowel kinderopvang als PO en VO. Bij de Monitor BoekStart is
geen rol voorzien voor een consulent, bij klikken op de button verschijnt de mededeling: Overzicht
van consulenten MdBos PO en MdBos VO.
Hoe kom ik bij de Toolkit?
De Toolkit vind je via de link boekstartpro.nl/toolkit/monitor.html.
Kan je meerdere voorleescoördinatoren toevoegen?
Voor een kinderopvanglocatie kan één vragenlijst voor de voorleescoördinator worden ingevuld.
Je kan dus ook maar één voorleescoördinator toevoegen.

Ik kom op mijn laptop niet in de beheerpagina, is er nog een uitgebreidere link die ik kan
proberen? https://www.mboekstart.nl/MdBosPortal/beheer. Deze link werkt dus niet
De link voor de beheerpagina is www.mdbos.nl . Hier kun je kiezen voor BoekStart, PO of VO

