Handleiding KiVa-voormeting 2012
(Versie 1.1; 21 maart 2012)

Stap 1: Coördinator van school
Elke school krijgt één account om in meerdere klassen de KiVa-vragenlijsten af te nemen. Dit
account wordt beheerd door de coördinator van de school. Met dit account kan de coördinator
voor meerdere klassen een account aanmaken (bijvoorbeeld groep 5, groep 6, etc.).
Toegang tot het account
Het account voor de school wordt door de Rijksuniversiteit Groningen aangemaakt. Een e-mail
wordt (of is) verzonden naar het correspondentie e-mailadres. De coördinator van de school kan
inloggen met het e-mailadres en het wachtwoord. N.B. Dit wachtwoord is niet bekend bij de
Rijksuniversiteit Groningen!
Inloggen gaat via de volgende link:

http://www.kivaschool.nl/vragenlijsten
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Mogelijkheden voor de coördinator
De coördinator van de school heeft drie mogelijkheden:

(1) Klassen: Nieuwe klas aanmaken (groep 5, groep 6, groep 7, etc)
(2) Enquêtes: Status en resultaten klas bekijken (niet bij voormeting)
Wachtwoord: Wachtwoord aanpassen

Wachtwoord aanpassen
Het wordt aangeraden om bij de eerste keer inloggen direct het wachtwoord te wijzigen.
TIP: Gebruik afwisselend HOOFDLETTERS en kleine letters, cijfers (0,1 – 9) en symbolen (@,
#, $, &) om het wachtwoord optimaal te beveiligen
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1. Klassen. Een nieuwe klas aanmaken
Klik op (1) “Klassen” en (2) “Klas toevoegen”.

(1)

(2)

In het scherm dat nu verschijnt, kan de coördinator de gevraagde informatie invullen, en op
opslaan klikken:

Naam van de klas (bijv. Groep 6 2011)
Naam van de leerkracht
Hier wordt een wachtwoord naar toe gestuurd

De klas is nu toegevoegd. De leerkracht heeft een e-mail gekregen met een wachtwoord om in te
loggen.
Op deze manier kan voor elke klas een account worden gemaakt.
3
Als er meerdere leerkrachten lesgeven aan de klas, kies dan voor
de leerkracht die het meest voor de klas staat of affiniteit met
computers heeft. De leerkracht van de klas gaat vervolgens de namen
van de leerlingen invoeren (zie verderop in deze handleiding).

2. Bekijken van de status en resultaten van een klas.
In het eerste tabblad van de school kan de coördinator de voortgang in de gaten houden.
De coördinator kan de volgende informatie zien:

Hier staat voor
welke klassen er
een account is
aangemaakt.

Hier staat welke
leerkracht het
account van de
klas beheert.

Hier kan een rapport
over de klas worden
gedownload (niet bij
de voormeting).

Hier staat wat de status van de klas is. De mogelijkheden zijn:
1. Aangemaakt: De klas is door de leerkracht aangemaakt.
2. Gestart: Leerlingen zijn begonnen met het invullen van de vragen.
3. Ingezonden: Alle leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld en de
leerkracht heeft deze opgestuurd naar de Rijksuniversiteit Groningen
4. Toegewezen: De Rijksuniversiteit Groningen is bezig met het
verwerken van de gegevens.
5. Afgerond: De Rijksuniversiteit Groningen heeft de gegevens verwerkt.
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Stap 2: Leerkrachten
Toegang tot het account
Het account voor de leerkracht wordt door de coördinator van de school aangemaakt. Een email met wachtwoord wordt automatisch verzonden. De leerkracht kan inloggen met het emailadres en het wachtwoord.
N.B. Dit wachtwoord is niet bekend bij de Rijksuniversiteit Groningen!
Inloggen gaat ook voor leerkrachten via de volgende link:

http://www.kivaschool.nl/vragenlijsten

Mogelijkheden na inloggen

Wachtwoord aanpassen (zie
pagina 2 van deze handleiding)
2: Afnemen vragenlijst starten

1: Vragenlijst maken; leerlingnamen toevoegen:
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1. Een nieuwe vragenlijst aanmaken
Klik op (1) “Enquête toevoegen” (zie vorige pagina).
1) In dit scherm moet eerst gekozen worden voor het project. Hiermee wordt bepaald welke
vragenlijst wordt ingevuld. Scholen kunnen meedoen met meerdere onderzoeken van de RuG.
Kies hier voor “KiVa”.
2) Daarnaast kunnen resultaten besproken worden met een schoolbegeleider. Dit is niet van
toepassing op de voormeting van KiVa.

Kies hier voor KiVa

Deze niet aanvinken

Klik vervolgens op “Volgende stap”.
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Invoeren namen van de leerkracht(en)
In het scherm dat nu verschijnt, kunnen de leerkrachten van de klas worden ingevuld. Zijn er
meerdere leerkrachten per klas? Klik dan op “+ Voeg nog een rij toe”.

Let op! De naam van de leerkracht die hier wordt ingevuld, verschijnt op een bepaald
moment ook in de vragenlijst.

Een voorbeeldvraag is bijvoorbeeld:
Meester Gijs helpt me als er iets is
Ik kan Meester Gijs echt vertrouwen
De vetgedrukte gedeelten zijn ingevoerd in de blokjes hierboven. Het is voor de leerkracht dus
aan te raden om de naam in te vullen zoals hij of zij gewoonlijk wordt aangesproken in de klas.
Als alle leerkrachten zijn toegevoegd, op “VOLGENDE STAP” klikken.
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Invoeren namen van de leerlingen
De volgende stap is het invoeren van alle leerlingen die in de klas zitten. Klik op “+ Voeg nog een
rij toe” om meer leerlingen toe te voegen.
Geef de namen van alle leerlingen
uit de klas, ook van leerlingen die de
vragenlijst niet gaan invullen (zoals
leerlingen uit groep 3 of 8). Deze
leerlingen kunnen dan wel genoemd
worden door klasgenoten (als vriend,
als pester). Bij het afnemen van de
vragenlijst kan worden aangegeven dat
deze leerlingen niet meedoen.
Let op!
Als er leerlingen zijn met
dezelfde voornaam, vul
dan ook de initialen van
de achternaam in.

De lijst kan
tussendoor
worden
opgeslagen
Vink ook de voorwaarden aan (deze
zitten er nog in wegens de structuur
van een andere vragenlijst).

Bij nieuwe metingen na de zomer
worden de namen van de leerlingen
automatisch overgenomen in het invoerveld.
Als de klassensamenstelling dus niet of
weinig veranderd, is het een kleine moeite
om de namenlijsten aan te passen aan de
nieuwe situatie.

Als alle leerlingen correct zijn ingevoerd kan de enquête
worden gestart.
Let op!
Als de enquête is gestart, kunnen namen van leerlingen of
leerkrachten niet meer worden gewijzigd, en kunnen ook
geen leerlingen of leerkrachten meer worden toegevoegd.
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2. Het afnemen van de vragenlijst starten

Klik, om te beginnen met het invullen van de vragenlijst, op het potloodje:
Let op!
Het invullen van de vragenlijsten gebeurt pas in mei. Aan het inloggen
met inlogcodes worden nog verbeteringen aangebracht.
Begin dus nog niet met het invullen van de vragenlijst!

N.B. Meerdere leerlingen kunnen tegelijkertijd de vragenlijst invullen. De leerkracht kan
meerdere computers opstarten voor leerlingen. Zo kan bijvoorbeeld in een computerlokaal een
hele schoolklas de vragenlijst in één keer invullen.
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