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1 Quick Guide 
In deze Quick Guide leest u hoe u eenvoudig de monitor sociale veiligheid 

onder leerlingen kunt afnemen met Qschool.  

 

1.1.1 Voorbereiding 
Nadat u bent ingelogd in uw omgeving van Qschool klikt u op de knop 

‘sociale veiligheid monitoring leerlingen’.  

Onderstaande pop-up verschijnt. U kunt op ‘ok’ klikken om verder te gaan.  
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1.1.2 In gebruik 
De vragenlijst voor leerlingen sociale veiligheid staat klaar voor gebruik. Het 

volgende scherm verschijnt: 

 

In de wizard treft u een begeleidende notitie aan waarin alle informatie 

staat voor leerkrachten om leerlingen de vragenlijst in de klas te laten 

invullen. 

Rechtsboven in het scherm wordt de respons op de vragenlijst 

weergegeven. 

 

1.1.3 Archiveren en verzenden naar vensters 
Nadat alle leerlingen de vragenlijsten hebben ingevuld klikt u rechtsboven 

in het scherm op ‘archiveren’. 

 
 

Onderstaande pop-up verschijnt. U kunt op ‘ok’ klikken om verder te gaan. 
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Vervolgens klikt u onderin op het verzendscherm 

 
 

Het volgende scherm verschijnt: 
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Zodra u bij het filter aangeeft welke resultaten verzonden kunnen worden, 

verschijnen enkele invulvelden. Nadat u de gegevens van uw school daarin 

heeft verwerkt, het vinkje bij verzenden hebt aangezet en op opslaan klikt, 

worden de resultaten verzonden naar Vensters. Binnen het VO dient u een 

filter te maken per schooltype en de resultaten ook per schooltype te 

verzenden. 

 
 

Als u inlogt bij Vensters in uw managementvenster kunt u via de tegel 

‘sociale veiligheid’ de gegevens doorzetten naar de inspectie. 

 

Dit is een korte Quick Guide voor de monitor sociale veiligheid. Meer 

informatie over het programma treft u aan in de uitgebreide handleiding 

van Qschool. 


