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Programma

• Welkom bij de vernieuwde Rapportageportaal Monitor BoekStart

• Aanmelden en inloggen

• Kennismaking met het rapportage portaal

• Gelegenheid voor vragen stellen via de chat

• Dit webinar wordt opgenomen en is dus terug te kijken

• De PowerPoint van dit webinar en de instructie PowerPoint Rapportages in de vernieuwde Monitor 
BoekStart komen beschikbaar
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Na afloop kun je

• Werken in de portal

• Werken met de rapportages

• Case selecties maken, filters toepassen

• Leescirkel van Chambers toepassen voor Monitor BoekStart

• En weet je wat je met de kinderopvang kunt bespreken
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Aanmelden en inloggen

• We leggen de procedure uit hoe je moet inloggen

• Ook nu log je in als BoekStartcoördinator!

• Tip: educatiemedewerkers (hoofden/managers etc.) die geen toegang hebben tot de Monitor 
BoekStart omdat zij eerder (nog) niet in de portal werkten, kunnen toegang krijgen door een mail te 
sturen naar:

helpdesk@mboekstart.nl

onder duidelijke vermelding van provincie, gemeente en bibliotheek
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mailto:helpdesk@mboekstart.nl


Inloggen via www.mdbos.nl
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De BoekStartcoördinator logt in op www.mdbos.nl.
Gebruik hiervoor nu de oranje button ‘Rapportage’



Inloggen op dezelfde wijze als bij start Monitor 
BoekStart
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(Met Microsoft Login Account of met 
gebruikersnaam/wachtwoord/authenticator)



Navigatiekolom
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Dit zie je als je 
BoekStart aanklikt
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Respons!
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Uitleg diverse rapportages

Cijfers deelname afgelopen 3 jaren

Rapportage vragenlijsten BoekStart medewerkers vanuit bibliotheken

Rapportage vragenlijsten BoekStart voorleescoördinatoren

Rapportage vragenlijsten Boekstart pedagogisch medewerkers

Standaardrapportage met een voorselectie van vragen die je kunt gebruiken als je 
i                                               in je analyse wilt uitgaan van de diverse fasen van de leescirkel van  Chambers

Voorselectie van Monitorvragen voor de gemeenterapportage

Voorselectie van Monitorvragen voor de bibliotheekrapportage                      

Landelijke analyse van de Monitor BoekStart 2021 (verschijnt later dit jaar)
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Rapportage startscherm Bibliotheekmedewerker
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Hier zie je het startscherm voor de rapportage, wil je de open vragen bekijken dan 

dien je de pdf button aan te klikken, zie volgende dia voor uitleg.



Rapportage startscherm Bibliotheekmedewerker, open vragen
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Hierbij is het nodig om 1 locatie te selecteren en dan zie je het resultaat van de open 

vragen via de PDF 



Rapportage Bibliotheekmedewerker, resultaat open 
vragen
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Handige informatie button!
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Door op de informatie button te klikken krijg je handige uitleg over 

filters, case selectie, uitsplitsingen en open vragen.



Rapportage voorleescoördinator
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Rapportage pedagogisch medewerker
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Grafieken zonder case selectie
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Selectie van 3 specifieke vragen en daarvoor wil ik alleen de resultaten van Biblionet 

Groningen zien. Zonder dat ik nu een case selectie heb gemaakt.



Beeld, 3 vragen + antwoorden over personeel van 1 bibliotheek
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Selectie van 3 specifieke vragen en daarvoor wil ik alleen de resultaten van Biblionet 

Groningen zien. Deze dia’s zie ik onder elkaar.



Case selectie, 3 vragen over personeel, over 3 jaren en 
vergeleken met landelijk beeld
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Selectie van 3 specifieke vragen en daarvoor wil ik de resultaten van de afgelopen 3 

jaren zien en vergelijken met het landelijk beeld. 



Case selectie, 3 antwoorden / vragen over personeel van 1 bibliotheek
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Selectie  en antwoorden van 3 specifieke vragen en daarvoor kan ik de afgelopen 3 

jaren zien en deze direct vergelijken met landelijk beeld.



Proces bij voorleescoördinator, vergelijking
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Hier zie je welke mogelijkheid er is bij de vragenlijst voorleescoördinator. 

Voorbeelden uitgewerkt in instructie.



Case selectie én vergelijking bij vragenlijst ped. medewerker
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Hier zie je welke mogelijkheden er zijn bij vragenlijsten pedagogisch medewerker, 

voorbeelden uitgewerkt in instructie. Dia 1 geeft de case selectie mogelijkheden. Dia 
2 de opties bij vergelijkingen.



Profiel enthousiaste pedagogisch medewerker
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Case selectie toegepast in type kinderopvang en ook de vergelijking ingesteld



Profiel enthousiaste pedagogisch medewerker, 
landelijk
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Landelijk beeld (n factor is 1564 en 734), vragen die gebruikt zijn staan in de instructie



Profiel enthousiaste pedagogisch medewerker, 
provinciaal-landelijk
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Landelijk beeld  versus provinciaal beeld, vragen die gebruikt zijn staan in de instructie



Leescirkel rapportage BoekStart
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Door op Leescirkel Rapportage te klikken kom je bij de leescirkel rapportage BoekStart.
Deze rapportage bestaat uit een voorselectie van vragen uit de verschillende 
vragenlijsten. De vragen geven een beeld van de mate waarin op een locatie aandacht is 
voor de verschillende fases van de leescirkel van Chambers. 
Je kunt deze voorselectie bewerken, zoals vragen verwijderen en de vergelijking 
aanpassen.



Rapportages maken: toon rapport of download rapport
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Bij toon rapport genereer je alleen het rapport en bij download is het rapport op te 

slaan op je pc



Helpdesk en vragen

• Technische vragen

Stellen per mail aan: helpdesk@mboekstart.nl

• Inhoudelijke vragen

Stellen per mail aan: info@boekstartpro.nl

Tips

• Indien mogelijk een print screen meesturen 

• Volledige informatie in je vragen sturen, plus wat je wilt
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IKC
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IKC wordt nog aan gewerkt!



Extra tips voordat je aan de slag gaat

• Kijk dit webinar terug van Kees Broekhof en Nicolien de Pater. Daarin veel extra tips over doelgericht werken met de Monitor 
BoekStart. Het webinar met monitor expert  Kees Broekhof is te vinden via: 
https://www.boekstartpro.nl/toolkit/monitor.html

• Hou Bieb to bieb in de gaten voor mogelijke andere updates!
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https://www.boekstartpro.nl/toolkit/monitor.html


Vragen en afronding

• Vragen uit de chat

• Veel succes en dank voor jullie aandacht!
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