Handleiding gebruik MZO2-online (zelfonderzoeken)
Stap 1 – Leerling invoeren
Indien je nog geen screening hebt gedaan bij een leerling dan moet dat eerst gebeuren. De
leerling moet daartoe dus door de begeleider eerst ingevoerd worden. Als de leerling al een
screening gedaan heeft ga dan naar stap 2.
Voor het invoeren van een nieuwe leerling: log in en klik op “bekijk en bewerk mijn
leerlingen”

Klik op “nieuwe leerling” en voer de leerlinggegevens in.

Vergeet niet alle dossiergegevens in te voeren.
Noteer de leerling-ID en geef deze aan de leerling.
Ga naar de inlog voor de leerlingen via de website www.motivatiezelfonderzoek.nl:

Je ziet dan de inlog voor leerlingen verschijnen:

Log in of laat de leerling inloggen met de Leering-ID.
Laat de leerling de vragenlijst doorlopen.

Stap 2 – Zelfonderzoek instellen
Als de leerling de vragenlijst doorlopen heeft kun je een zelfonderzoek starten. Ga daarvoor
via je gebruikersinlog opnieuw naar de lijst met screenings door op de knop “Bekijk en
bewerk mijn screenings en zelfonderzoeken” te klikken:

Klik op de leerling die je een zelfonderzoek wilt laten doen:

Je ziet dan het volgende scherm verschijnen:

Kies dan bewerken en kies bij “soort test” zelfonderzoek. Kies bij “status” start.

Het zelfonderzoek staat klaar.

Stap 3 – Zelfonderzoek uitvoeren
Laat de leerling opnieuw inloggen zoals bij de vragenlijst via de leerlinginlog met een
leerling-ID

De leerling ziet dan het volgende scherm verschijnen:

Loop met de leerling een aantal scores door om proef te draaien. Leg de leerling ook uit dat
hij/zij terug kan met de knop terug. Als de zin rood is dan is dat een nieuwe zin, woijs de
leerling daarop. Geef evt. uitleg bij de verschillende gevoelswoorden als die misschien niet
helemaal duidelijk zijn. Geef de leerling papier en pen om evt. gedachtes of vragen op te
schrijven. Dat kan nuttig zijn bij het gesprek.
De leerling moet de hele lijst doorlopen tot deze melding verschijnt. Als niet de hele lijst
doorlopen wordt kunnen de data verloren gaan!! Mocht de leerling tussentijds pauzeren, laat
het scherm dan open staan.

Sluit het venster na de melding af.

Stap 4 – Rapportage van zelfonderzoek
Voor het uitprinten van de rapportage van het zelfonderzoek: log opnieuw als gebruiker in en
ga naar de lijst screenings.
Klik het vinkje aan voor de leerling en kies aan de onderkant van het scherm “Exporteren naar
zelfonderzoek rapport…”

Onze softwarebouwer probeert op dit moment de drie rapporten te combineren tot één pdfbestand. Voorlopig kun je de rapporten apart kiezen. Het gaat dan om: de lijst met scores, de
gevoelsvolgorde en de cirkel.
Succes!
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