
29-03-2022

1

Zelfevaluatie Burgerschap
Uitlegbijeenkomst 
Schoolbeheerders
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Programma
INTRO
• Waarom de Zelfevaluatie Burgerschap?
• Wie kunnen deelnemen aan de zelfevaluatie? Privacy?
• Waar kunnen teams de zelfevaluatievragenlijst vinden? 
• Wat is de functie van de schoolbeheerder?

DEMO
• Hoe werkt de omgeving van de schoolbeheerder?

Ø Korte demo aan de hand van 9 basisvragen

Na afloop maken we een Q&A document waarin alle vragen terugkomen
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INTRO
Waarom de Zelfevaluatie Burgerschap?

Redenen vanuit landelijk beleid: 

• Burgerschap in het mbo

• Burgerschapsagenda mbo 2017-2021

Redenen vanuit instellingsbeleid, bijvoorbeeld:
• Impuls geven aan Burgerschap

• Inhoudelijk, professionalisering etc
• Visie vorming
• …..
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INTRO
Wat biedt de Zelfevaluatie?

Op een makkelijke manier je burgerschapsonderwijs evalueren in 3 stappen:

1. Inventarisatie Hoe waarderen we wat we NU doen?

2. Ambitie Waar willen we naartoe, onze WENS?

3. Aan de slag Hoe pakken we dat aan,de TOOLBOX als hulpmiddel
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INTRO
Wie kunnen deelnemen aan de zelfevaluatie

• Individuele docenten  OF Gezamenlijk als team

• Studenten*

• Onderwijs Ondersteunend Personeel*

• Beleidsmedewerker op centraal niveau

* Alleen op uitnodiging van docent/team

NB: De schoolbeheerder van de instelling of locatie evalueert NIET ZELF maar 

kan gegevens INZIEN en BEWERKEN
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Waar kunnen teams de zelfevaluatievragenlijst vinden?

Ga naar de site van Burgerschap mbo: 
https://burgerschapmbo.nl/zelfevaluatieburgerschap/

INTRO
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INTRO
Wat is de functie van een schoolbeheerder?

• Aangewezen door CvB

• Account voor Riskchanger Platform

• Kan op schoolniveau stand van zaken invulling zelfevaluatie 
inzien, gegevens bekijken, selecteren en bewerken. 
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INTRO
Privacy

• Anoniem

• Toestemming voor opname in overzicht school

• School- en locatiebeheerders

• Kennispunt MBO Burgerschap
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Vragen?

Nu volgt de DEMO in 9 stappen:

1. Inloggen
2. Starten
3. Eerste inventarisatie
4. Overzicht van resultaten en inzoomen op inhoud
5. Inzoomen op doelgroepen
6. Resultaten Nu en Wens interpreteren
7. Inzoomen op sectoren, locaties, teams
8. Een specifiek rapport opvragen
9. Exporteren

TIP: Log in op je eigen account, zodat je meekunt doen 
met de uitlegstappen
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DEMO
1. Inloggen in de omgeving van de schoolbeheerder

Vervolgens in Riskchanger
Inloggen met mailadres en wachtwoord

Ga naar de site van 
Burgerschap mbo: 
https://burgerschapmbo.nl/
zelfevaluatieburgerschap/

Kies onderdeel Beleid;
omgeving Riskchanger
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2. Starten
Ø Na het inloggen: 

Om verder te gaan, klik in het MENU links boven voor verdere acties. 

NB: STEEDS VANUIT HET MENU werken!!
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3. Eerste inventarisatie
• Hoeveel vragenlijsten zijn er tot nu toe bij mijn school ingevuld?
• Op welke locaties is dit?
• Hoeveel evaluatievragenlijsten zijn gepland, maar nog niet afgenomen?
Ø Ga naar het menu;  kies Instelling, vervolgens Locaties
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4. Overzicht van de resultaten en inzoomen 
op inhoud

• Wat is het algemene resultaat op de 4 categorieën van de 
zelfevaluatie vragenlijst voor alle doelgroepen binnen onze school?

• Wat is het resultaat op een specifiek onderdeel of onderwerp van de 
zelfevaluatie?

Ø Ga terug naar het MENU

Ø Klik op Resultaten analyseren. 
Je ziet nu een grafiek voor alle 
doelgroepen voor alle onderdelen 
van de zelfevaluatie.

Ø Klik op dropdownmenu bij Totaal, 
dan kun je kiezen voor een specifiek 
onderdeel of op detailniveau van 
onderwerp van de zelfevaluatie 
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5. Inzoomen op doelgroepen
• Hoe zien de gemiddelde resultaten eruit over de 4 categorieën voor onze teams of andere 

doelgroepen, zoals studenten? 

Ø Ga naar MENU

Ø Klik op Resultaten analyseren

Ø Ga naar het dropdownvenster
boven de grafiek bij 
VRAGENLIJSTEN.

Ø Kies hier voor Vragenlijsten
• Beleid
• Docent&Team
• OOP 
• Student
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6. Hoe interpreteer ik verschillen tussen resultaten 
op NU en WENS?

In dit voorbeeld: is er behoefte 
om te verbeteren op alle vier de 
categorieën, omdat de 
gemiddelde waarde bij WENS, 
hoger ligt dan bij NU.

TIP: Ga met de muis op de 
balken in het staafdiagram om de 
precieze waarden te zien
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7. Inzoomen op sectoren, locaties en teams

Ø Ga via het hoofdmenu naar 
RESULTATEN ANALYSEREN 

Ø Kies via de verschillende dropdownmenus
bovenin het scherm, naar keuze: 
• Locaties: Kies hier voor een plaats 

en/of adres van jouw school. 
• Vragenlijsten: Voor welke doelgroep 

wil je resultaten inzien?
• Opdrachtdetails: Welke sector ?

In de grafiek, zie je de gegevens van het totaal van 
de instelling (=JOUW SCHOOL) en de gefilterde 
waarde voor jouw selectie. 

De gefilterde waarde (jouw selectie) is lichter 
gekleurd.
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8. Kan ik een specifiek rapport opvragen?

Ga naar het hoofdmenu
Kies in het scherm met de locaties een 
locatie.

Ø Klik op ‘Historie’ voor het overzicht met 
afgeronde vragenlijsten.

Ø Kies een afgeronde vragenlijst

Ø Klik in het tabblad Rapport
Je kunt kiezen voor Word of PDF

Ø Het bestand bevat een samenvattend 
overzicht en de antwoorden op de 
zelfevaluatie vragen. 
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Voorbeeld van een rapport:
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9. Hoe kan ik gegevens exporteren?
Wil je zelf gegevens bewerken, 
analyseren, grafieken maken 
etc, kies dan voor Exporteren.

ØKlik in het MENU bij  
RESULTATEN ANALYSEREN.

In de grafiek met gegevens :
Ø Klik rechtsboven op 

EXPORTEREN 

Ø Er komt in je map Downloads een 
EXCEL bestand. 

Ø Je kunt nu de resultaten bekijken 
en bewerken van jouw instelling
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Vragen?

NB: Deze presentatie en het  stappenplan komt als pdf document op de website
https://burgerschapmbo.nl/zelfevaluatieburgerschap/

Het Q&A document wordt uitgebreid met vragen in relatie tot de school- en 
locatiebeheerder

Bij vragen, neem contact op: burgerschap@mboraad.nl

Dank voor jullie belangstelling en veel succes!
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