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Stap 1

Inloggen

Ga naar www.laksmonitorresultaten.nl en log in met de inloggegevens van jouw school. Heb je deze inloggegevens niet? Stuur een mail naar
info@laks.nl en we sturen ze toe!

Stap 2

Home

Op de homepagina zie je vier vakken. Klik op het vak resultatenoverzicht. Je ziet dan in één oogopslag de mening van jouw medeleerlingen over
verschillende onderwerpen.

Stap 3

Resultatenoverzicht

Het resultatenoverzicht laat zien wat er goed gaat bij jou op school en wat er beter kan.
•

Groen bolletje

= Beter dan landelijk resultaat

•

Geel bolletje

= Vergelijkbaar met landelijk resultaat

•

Rood bolletje

= Slechter dan landelijk resultaat

Standaard wordt jouw school vergeleken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de onderwerpen en bepaal waar jouw school lager scoort dan het
gemiddelde. Want dat is natuurlijk interessant. Daar is werk aan de winkel! In het onderstaande voorbeeld is dit bijvoorbeeld Inspraak.

Let op: Is het verschil minder dan 5%? Dan zie je een geel bolletje. Dat komt omdat we bij een verschil dat groter is dan 5% pas echt kunnen
spreken van een verschil. Dit heet significantie.

Stap 4

Vergelijking maken met totaalscores

Soms is het handiger om met één schoolsoort te vergelijken. Bijvoorbeeld als je op een school zit waar alleen vwo of vmbo wordt gegeven. Dan
wil je liever jouw school vergelijken met de mening van andere vmbo’ers of vwo’ers. Toch? Om die vergelijking te maken ga je naar: “aanpassen”.

Vervolgens zet je de volgende stappen:
Stap 4.1:
Stap 4.2:
Stap 4.3:
Stap 4.4:

Selecteer Type = Totaal. Je ziet hier dan alle totalen waarmee je kan vergelijken, zoals grootte van de school of dus schoolsoort.
Vink alles uit (je wilt namelijk maar met één schoolsoort vergelijken).
Kies de totaalscore van jouw schoolsoort (dus vmbo/mavo, havo of vwo bijvoorbeeld).
Wis bij “mijn vergelijkingsgroep” het landelijk gemiddelde en klik op de groene knop “toevoegen aan vergelijkingsgroep”.
Nu staat bij “mijn vergelijkingsgroep” jouw totaalscore.

Stap 4.5:

Klik op Toepassen. Nu wordt je school vergeleken met de totaalscore van jouw keuze.

Stap 4.1

Stap 4.2

Stap 4.3
Stap 4.4

Stap 4.5

Bekijk het rapport

Stap 5

Klik nu op het onderwerp waar je meer over wilt weten. Je komt dan bij maak een rapport. Hier zie je de tevredenheid van je
medeleerlingen per vraag. Dit vergelijk je weer standaard met het landelijk gemiddelde. Met een ander gemiddelde vergelijken?
Volg dan weer de stappen bij stap 4.
Wat zie je?
Links

=

Resultaten van je eigen school.

Rechts

=

Resultaten van (landelijk) gemiddelde.

•

Klik op positief/negatief/neutraal onder in de legenda om de cijfers beter te bekijken. Je kan wegklikken wat je niet
interessant vindt.

•

Kijk of er een vraag echt uitspringt (zoals hieronder). Hier kan je als leerlingenraad misschien wat mee!

!

Stap 6

Print het rapport uit

Door te klikken op “print rapportage” kan je direct het rapport printen en aan je schoolleiding laten zien. Zo heb je meteen goed materiaal om
ze ter verantwoording te roepen als er iets niet goed gaat op jouw school!

Stap 7

Vergelijk meerdere scholen met elkaar

Je kan via kijk en vergelijk alle scholen die mee hebben gedaan aan de LAKS-monitor met elkaar vergelijken. Dit doe je zo:
Stap 7.1
Ga naar kijk en vergelijk (boven in het menu).
Stap 7.2
Je kan kiezen om de antwoorden van één vraag te bekijken. Of je kan kiezen voor TOTAAL per onderwerp (TOTAAL zijn alle vragen per
onderwerp). Je ziet dan alleen positieve percentages.

Stap 7.3
Klik op aanpassen bij de Vergelijkingsgroep.

Stap 7.4
Bij zoekresultaten zie je alle scholen die mee hebben gedaan op alfabetische volgorde. Zoek de scholen op waarmee je wilt
vergelijken (je kan ook met alle scholen tegelijk vergelijken!). Dat kan op twee manieren.
Manier 1: Voeg een (deel van een) trefwoord in en je ziet alle scholen die hier aan voldoen. Bijvoorbeeld: “christelijk”

Manier 2: Alle scholen staan al bij 2: zoekresultaat. Klik op “alles uitvinken” en vink vervolgens de scholen aan waar je mee wilt vergelijken. Je
kan bijvoorbeeld alle scholen van jouw scholenkoepel vergelijken! Bijvoorbeeld:

Stap 7.5
Klik op “toevoegen aan vergelijkingsgroep”. Check eerst of er nog andere vergelijkingen in staan. Ja? Klik die dan eerst weg! Klik dan op
“toepassen”.
Stap 7.6
Je ziet nu een tabel waarin je de resultaten kan vergelijken. Heb je op een TOTAAL overzicht geklikt? Dan zie je de positieve percentages per
school. Zoals in de staafdiagram bij stap 7.7 (resultaten zijn anoniem gemaakt). Er kunnen maar zes scholen naast elkaar getoond worden in de
tabel. Vergelijk je meer scholen met elkaar? Klik dan op “grafiek”.
Grafiek bij Stap 7.6

Stap 7.7
Bekijk de grafiek. Hoe doet jouw school het ten opzichte van andere scholen? Waar gaat het beter? In het voorbeeld hieronder zie je dat de
bruine school het beste scoort. En de paarse het minst. In de legenda zie je om welke scholen het gaat.

Bonustip 1:
Wil je weten hoe bekend jouw leerlingenraad is op school?
Dat kan je heel makkelijk zien!
1.

Ga naar kijk en vergelijk.

2.

Kies “Leerlingenraad op school” onder het kopje 		
Inspraak (daar staan trouwens ook andere interessante
dingen!).

3.

Check de resultaten in de tabel! Je ziet meteen hoe bekend jullie zijn. De resultaten van jouw eigen school staan altijd in
de eerste kolom!

Bonustip 2:
Begin je net als leerlingenraad? Maak dan een actielijst met behulp van de resultatentool!
1.

Kijk wat er goed gaat en wat er minder goed gaat door naar het resultatenoverzicht te kijken. Scoort jouw school landelijk goed?
Vergelijk dan ook eens met alle scholen van dezelfde grootte of van dezelfde schoolsoort (zie stap 4).

2.

Klik op het onderwerp wat beter kan. Bekijk in maak een rapport op welke vragen jullie niet zo goed scoren. Waar zijn leerlingen bij jullie
op school ontevreden over?

3.

Bedenk met je leerlingenraad waar jullie zelf wat aan kunnen doen. Ga met de schoolleiding in gesprek over zaken die niet goed gaan op
school.

-

Zijn er veel leerlingen ontevreden over de ict? Laat dit weten aan de schoolleiding! Dit is de mening van de hele school, dus je hebt een
sterk argument om dingen te veranderen!

-

Je kan bijvoorbeeld ook zorgen dat de MR en leerlingenraad bekender worden. Hoe zit het met jullie bekendheid op school?
(zie bonustip 1)

-

Zijn leerlingen niet tevreden over de kantine? Ga dan met de leerlingen in gesprek waar dat aan ligt. Dan kunnen jullie dat als 		
leerlingenraad weer aankaarten bij school. Zo kan de resultatentool van LAKS je helpen een actielijst samen te stellen.

Bedenk hierbij:
-

Is het nog niet duidelijk waarom leerlingen niet tevreden zijn? Zoek dat dan eerst uit! De monitorresultaten zijn een begin. Je moet als
leerlingenraad zelf in gesprek gaan om te kijken wat er precies aan de hand is.

-

Maak niet te veel actiepunten. Beter drie dingen goed dan zes dingen half!

-

Zorg dat de doelen die je stelt, haalbaar zijn.

Vragen?
info@ laks.nl
020 - 524 4060

