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Deze handleiding is bedoeld voor de verschillende digitale scans en monitors van het
Expertisecentrum Nederlands die gebruikt kunnen worden via
instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl, zoals de:
 Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen
 Dyslexiescan Primair Onderwijs (in ontwikkeling)
 Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs
 Tussendoelenmonitor PO
 Tussendoelenscan VO

Achtergrond
Voorheen waren de verschillende scan en monitors te gebruiken via
tools.expertisecentrumnederlands.nl. Het digitale systeem is in 2020 in een nieuw jasje gegoten
om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden van deze tijd. De instrumenten zijn nu bijvoorbeeld
ook te gebruiken op mobiel en tablet.
De vragen in de Tussendoelenmonitor PO en Tussendoelenscan VO zijn (bijna) ongewijzigd
gebleven. De rapportages waarin de resultaten worden weergegeven zijn volledig vernieuwd om
gebruikers meer praktische handvatten te geven om met de resultaten aan de slag te gaan.
De scans en monitors omtrent het thema dyslexie zijn zowel inhoudelijk als technisch vernieuwd.
De nieuwe instrumenten (Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen, Dyslexiescan Primair
Onderwijs (in ontwikkeling), Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs) zijn ontwikkeld in het kader van
het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (bijbehorende digitaal platform
www.dyslexiecentraal.nl. De oude instrumenten (Dyslexiemonitor voor PO en VO, Quickscan
voor PO en VO) worden uitgefaseerd en zijn te gebruiken tot en met de zomer van 2020.

Technische specificaties
De instrumenten zijn te gebruiken op onderstaande browsers via een PC/laptop/MAC, mobiel en
tablet. Internet Explorer wordt niet ondersteund.
 Google Chrome (voorkeur)
 Safari (voorkeur)
 Microsoft Edge
 Mozilla Firefox

Aanvragen instrumenten
Voordat een scan of monitor gebruikt kan worden, moet deze worden aangevraagd via
instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl door te klikken op de knop ‘Aanvragen’ bij het
instrument dat u wenst te gebruiken. Hierbij levert u onder andere de e-mailadressen van uzelf
en de collega’s die de scan of monitor gaan invullen aan (zie onze Privacyverklaring voor
informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens).
Uw aanvraag komt centraal binnen bij het Expertisecentrum Nederlands en u ontvangt zelf een
e-mail ter bevestiging van uw aanvraag. Normaal gesproken ontvangen u en uw aangemelde
collega’s binnen 24-36 uur (weekenden en feestdagen niet meegerekend) een e-mail in hun
mailbox met een link naar de vragenlijst.

Invullen van de online scan of monitor
Via de link die u heeft ontvangen in uw mailbox kunnen de vragen van de scan of monitor online
worden ingevuld. Dit kan op een pc of Mac, maar ook op een tablet of mobiele telefoon.
Indien u tussentijds wilt stoppen met het invullen van de vragenlijst dan kan dat. U kunt gewoon
de browser sluiten en het invullen weer hervatten via de link in de e-mail. U dient dan wel door
te klikken naar de vraag waar u gebleven bent.
Wanneer u de laatste vraag hebt ingevuld, komt een verzendknop op het scherm tevoorschijn
waarmee u de ingevulde vragenlijst kunt verzenden.

Ontvangst rapportage
U vult alleen de scan in
Wanneer u het invullen heeft afgerond en op de verzendknop heeft geklikt, ontvangt u de
rapportage in uw mailbox. Bij de veelgestelde vragen kunt u een voorbeeldrapportage vinden
van de beschikbare instrumenten.
U vult de scan in met meerdere collega’s
Wanneer u en uw collega’s de vragenlijst hebben ingevuld, ontvangen u en uw collega’s een
rapportage in hun mailbox waarin zowel de eigen resultaten als de groepsresultaten in zijn
verwerkt. Bij de veelgestelde vragen kunt u een voorbeeldrapportage vinden van de beschikbare
instrumenten.
Hebben nog niet al uw collega’s de vragenlijst ingevuld maar wilt u al wel de rapportage
ontvangen omdat u er verder mee aan de slag wilt, dan kunt u het beste een mail sturen naar
info@expertisecentrumnederlands.nl. U ontvangt de vragenlijst zo snel mogelijk per mail van
ons.

Vragen?
Mocht u vragen hebben of onverhoopt tegen problemen aan lopen, neem dan gerust contact
met ons op door te mailen naar info@expertisecentrumnederlands.nl. Wij proberen u dan zo
snel mogelijk te helpen zodat u weer verder kunt.

