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Instructie Zelfevaluatie
Burgerschap voor Docent & Team
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Inhoud
1.

Intro

2.

Als docent of team de vragenlijst invullen
en de resultaten bekijken

3.

Andere doelgroepen uitnodigen met een QR-code

4.

Rapportages opvragen

5.

Aan de slag
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1.
Intro

Uitgangspunten,
gebruiksdoelen
en privacy
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Uitgangspunten

•

Docenten/onderwijsteams nemen het initiatief om mee te doen

•

Gebruiksvriendelijk

•

Eigentijds en laagdrempelig in gebruik door QR code

•

Korte vragenlijsten specifiek per doelgroep

•

Resultaten zijn direct zichtbaar in rapportages

•

De invuller geeft toestemming om zijn/haar antwoorden anoniem
te verzamelen

4

2

14-02-2022

Wat biedt de Zelfevaluatie Burgerschap?

Een makkelijke online tool om in 3 stappen
te reflecteren en in actie te komen

1.

Inventarisatie:

wat doen we nu?

2.

Ambitie:

waar willen we naartoe?

3.

Aan de slag:

hoe pakken we dat aan?
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Vier invulmogelijkheden

1.

Vul voor jezelf de vragenlijst Docent & Team in en krijg hiervan een
rapportage

2.

Vul de vragenlijst Docent & Team in met je hele onderwijsteam tijdens
een gezamenlijke bijeenkomst en krijg hiervan een rapportage

3.

Voor een bredere evaluatie nodig je collega’s van je eigen team en/
of jullie studenten, en/of onderwijsondersteunend personeel (OOP) van
jouw locatie uit om hun eigen vragenlijst in te vullen.
Jij ziet de gecombineerde resultaten in je verzamelrapportage

4.

Op centraal niveau kan een beleidsmedewerker een vragenlijst
invullen. Als dit is gedaan verschijnen deze antwoorden

ook in jouw

verzamelrapportage.
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Privacy

•

De gegevens worden anoniem opgeslagen

•

De invuller geeft vooraf aan of de gegevens zichtbaar zijn
in het overzicht van het burgerschapsonderwijs van de school,
niet herleidbaar naar de invuller

•

Na toestemming kan de school- of locatiebeheerder de resultaten
bekijken in het Riskchanger platform van de hele school

•

Na toestemming kan het Kennispunt MBO Burgerschap op landelijk
niveau resultaten bekijken in het Riskchanger platform
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2.
Als docent of team de vragenlijst
invullen en de resultaten bekijken
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Ga naar www.burgerschapmbo.nl
en klik bovenin op de pagina
Zelfevaluatie Burgerschap

Kies voor
“Docent & Team” en

Klik hier als
je
beleidsmedewerk
er bent

klik op “Volgende”
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Selecteer “Start
zelfevaluatie als
docent of team”
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Vul de gegevens in.
Let

op!

Gebruik

je

mailadres op school.

De velden worden
zoveel mogelijk
automatisch gevuld

Klik op button
“Start de
vragenlijst”
om te beginnen

Kies of je antwoorden zichtbaar zijn in het overzicht van het Burgerschapsonderwijs van de
school en het landelijk overzicht van het Kennispunt MBO Burgerschap. Antwoorden zijn niet
herleidbaar naar een persoon. Wel kan de school- of locatiebeheerder de resultaten bekijken.
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Er zijn 4 thema’s onderverdeeld
naar 8 hoofdstukken met in
totaal 51 vragen.
Invullen duurt 15-20 minuten.
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Na het beantwoorden
van alle vragen klik
je op “Afronden” en
schuif je de slide
naar rechts.

Kun je niet afronden?
Waarschijnlijk heb je ergens
een vraag niet ingevuld.
Je kunt zien waar je een
vraag hebt overgeslagen,
dan staat er geen groen
vinkje achter die rubriek.
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LET OP!
DIT Is hET
ENIGE MOMENT
WAAROP JE AL
JE GEGEVEN
ANTWOORDEN KuNT
DOWNLOADEN.

Je ziet direct de samenvatting
van de resultaten:
de “Nu” score en de “Wens”
score per thema.

De antwoorden per vraag en per hoofdstuk
download je in een Word of PDF bestand.
Hierin vind je ook de link naar de Toolbox.
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ZELFEVALUATIE BURGERSCHAP
RAPPORTAGE MBO-DOCENT & TEAM

OVERZICHT UITKOMSTEN

INGEVULDE ANTW OORDEN

In onderstaande grafiek zie je per thema het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie. Telkens zie
je eerst in een groene balk de huidige situatie en vervolgens in een blauwe balk de gewenste situatie.

Hieronder zie je per hoofdstuk alle antwoorden die je hebt gegeven.

Kleur

VISI

Situatie
Nu
Wens

E

Wil je aan de slag met het thema Visie? In de Toolbox vind je meer informatie, praktijkvoorbeelden en
praktische tips. Ga direct naar Doel en perspectief of naar Draagvlak en randvoorwaarden.
1. Doel en perspectief

Nu
1-2-3-4

Wens
1-2-3-4

1.1 We hebben duidelijk voor ogen waarom wij burgerschap belangrijk vinden

3

4

1.2 We hebben een duidelijk beeld wat we met burgerschapsonderwijs willen
bereiken

3

4

1.3 In onze visie op burgerschap neemt persoonlijke vorming een belangrijke plaats in

3

4

1.4 In onze visie op burgerschap neemt democratisch bewustzijn een belangrijke
plaats in

3

3

1.5 In onze visie op burgerschap neemt kritisch burgerschap een belangrijke plaats in

3

4

1.6 In onze visie op burgerschap neemt respect voor elkaar en gelijkheid een
belangrijke plaats in

4
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Nu
a-b-c

Wens
a-b-c

School: MBO Test
2. Draagvlak en randvoorwaarden

Locatie: Teststraat 1 Woerden
Sector: Zorg, welzijn en sport
Team: TEST

1. Wie waren betrokken bij het opstellen van de visie op burgerschap?
a. Het hele team

b

a

Nu
1-2-3-4

Wens
1-2-3-4

2.2 We hebben onze visie op burgerschapsonderwijs vastgelegd in een document
2.3 We hebben een gedeelde visie op burgerschap binnen ons team

2
2

3
3

2.4 Voor de realisering van ons burgerschapsonderwijs hebben we voldoende
faciliteiten (tijd, geld, menskracht)

3

3

2.5 Een positief klas-klimaat, openheid en sociale veiligheid is bij ons team
gerealiseerd

3

3

2.6 We hebben de visie op burgerschap verbonden aan een inclusief beleid in ons
team

3
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b.
c.

Alleen docenten burgerschap
Anders

Heb je nog vragen of kom je problemen tegen? Neem dan contact op via support@burgerschapmbo.nl

Heb je nog vragen of kom je problemen tegen? Neem dan contact op via support@burgerschapmbo.nl
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De opbouw van een rapport
met grafieken en antwoorden
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3.
Teamleden, studenten of anderen
uitnodigen met de QR code
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Ga naar www.burgerschapmbo.nl
en klik bovenin op de pagina
Zelfevaluatie Burgerschap

Om een QR code aan te vragen
kies voor “docent & team”
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Selecteer
“Start 360° feedback”
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Vul de gegevens in.
Let

op!

Gebruik

je

De velden worden

mailadres op school.

zoveel mogelijk
automatisch gevuld

Kies welke
doelgroepen je wilt
uitnodigen
Selecteer een
deadline.

Klik na het invullen
op button “Stuur
link en QR code”, je
ontvangt deze per mail

Kies of je antwoorden zichtbaar zijn in het overzicht van het Burgerschapsonderwijs van de
school en het landelijk overzicht van het Kennispunt MBO Burgerschap. Antwoorden zijn niet
herleidbaar naar een persoon. Wel kan de school– of locatiebeheerder de resultaten bekijken.
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QR code ontvangen en versturen

Je ontvangt nu per mail een QR code en link. Je kunt naar keuze
de code of link doorsturen naar de collega’s en/of studenten
die je wilt vragen om met de zelfevaluatie mee te doen. Als zij
op de link klikken of de QR code scannen komen ze vanzelf in de
vragenlijst terecht en kunnen ze deze direct invullen.
Het doorsturen kan per mail, maar ook via bijvoorbeeld Whatsapp.
In de mail vind je ook een voorbeeldtekst om studenten,
collega’s en OOP uit te nodigen voor de zelfevaluatie.
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4.
Rapportages opvragen
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Ga naar www.burgerschapmbo.nl
en klik bovenin op de pagina
Zelfevaluatie Burgerschap

Om de resultaten in te zien
klik op “Volgende”
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Selecteer
“Open rapportages 360°
feedback” om rapportages
te openen
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Vul de gegevens in
De velden worden
zoveel mogelijk
automatisch gevuld

Klik op button
“Rapport opvragen”
en je ontvangt
een link naar het
rapport per mail
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ZELFEVALUATIE BURGERSCHAP
RAPPORTAGE 360° FEEDBACK ALLE
DOELGROEPEN

OVERZICHT UITKOMSTEN

PROFESSIONALISERING

In onderstaande grafiek zie je per thema het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie, uitgesplitst
naar doelgroep. Telkens zie je eerst in een groene balk de huidige situatie en vervolgens in een blauwe balk
de gewenste situatie.

In onderstaande grafieken zie je per thema het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie,
uitgesplitst naar doelgroep.

Kleur

Situatie

Wil je aan de slag met het thema Professionalisering? In de Toolbox vind je meer informatie,
praktijkvoorbeelden en praktische tips.

Nu
Wens

Docenten en nascholing
Aan de slag met Docenten en nascholing.

Visie

Onderwijs

Professionalisering

School: ${instelling.titel}
Locatie: ${locatie.adres} ${locatie.plaats}
Sector: ${sector}
Team: ${form.assigned}

Heeft u nog vragen of komt u problemen tegen? Neem dan contact op via support@burgerschapmbo.nl
${locatie.adres} ${locatie.plaats}, ${form.assigned} | Pagina3 van 8

Heeft u nog vragen of komt u problemen tegen? Neem dan contact op via support@burgerschapmbo.nl
${locatie.adres} ${locatie.plaats}, ${form.assigned} | Pagina7 van 8

De opbouw van een rapport
met grafieken en antwoorden
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5.
Aan de slag
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Toolbox

•

Kijk voor praktische tips, praktijkvoorbeelden
en meer informatie in de Toolbox - https://burgerschapmbo.nl/toolbox/

•

Je kunt zoeken op thema en hoofdstuk
(ook in de rapportage vind je links)

•

Binnen die categorieën filteren op onderzoek, instrument,
praktijkvoorbeeld, handreiking, lesmateriaal of training.

•

Heb je zelf een toevoeging voor de Toolbox,
laat het weten via burgerschap@mboraad.nl
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Tot slot

•

Tips:
> herhaal de zelfevaluatie na enige tijd,
bijvoorbeeld (half)jaarlijks
>

Betrek bevraagde studenten en/of OOP bij de bespreking
van de resultaten en actiepunten

•

Heb je opmerkingen over de Zelfevaluatie Burgerschap:
stuur een mailtje naar burgerschap@mboraad.nl

•

Heb je problemen bij het invullen:
neem contact op met support@burgerschapmbo.nl
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Heel veel succes!
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