Instructie voor het (start)gebruik van FeedMe
Oktober 2015
Het gebruik van FeedMe door docenten is eenvoudig en omvat maar een paar handelingen.

1. De inlog

Ga naar www.feedme.education.
Je ziet dan het volgende scherm:

Dit is ook het scherm dat invullers van de vragenlijsten (leerlingen, collega docenten etc.) gebruiken als
ze bij de vragenlijst willen komen. Zij vullen dan de code in het bovenste witte vakje in (zie ook punt 3,
stap 5).
Om als leerkracht in je eigen digitale ruimte te komen klik je op “log in als leerkracht”.
Je ziet dan het volgende scherm:

Vul hier de gegevens in die je per mail hebt gekregen. Dit is je e-mail adres en een door het FeedMe
systeem automatisch aangemaakt wachtwoord.
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2. De eigen digitale feedback ruimte (kluis)

Na inlog komt u in uw eigen digitale feedback ruimte. Deze is uitsluitend zichtbaar voor de gebruiker.
Dit er de eerste keer ongeveer als volgt uit:

“Mijn score” is uiteraard nog leeg, u hebt het systeem nog niet eerder gebruikt. Afhankelijk van de vraag
of leden van uw team en/of school het al hebben gebruikt, zullen de metertjes een bepaalde score
weergeven.
Rechts boven in beeld ziet u vier drukknopjes: scores, nieuw, proﬁel en logout.
Met “proﬁel” kunt u een aantal gegevens van uzelf opslaan en onder meer een foto toevoegen die
zichtbaar wordt als bedankje voor degenen die de door u opgestelde vragenlijst hebben ingevuld.
Met “Scores” kunt u zien wat de oordelen tot nu toe zijn geweest. Als u het systeem voor de eerste keer
gebruikt zal worden aangegeven dat er nog geen resultaten inzitten.
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3. Het maken van een vragenlijst

Met de knop “Nieuw” maakt u een (nieuwe) vragenlijst. U komt dan in een scherm dat er als volgt uitziet
(voorbeeld uit het primair onderwijs):

Het maken van een vragenlijst is eenvoudig en gaat in 5 simpele stappen.
Stap 1: u bepaalt welke vragen(gros)lijst u wilt gebruiken. U heeft de keuze uit een aantal vragenlijsten.
Meestal zijn dat er 5:
a.
leerling/student – docent
b.
de collega-docent (peer review)
c.
lesbezoek (peer review)
d.
manager – docent
e.
externe stakeholders (in het PO/VO bijvoorbeeld ouders, in het MBO/HBO stage/BPV bedrijven).
Na die gemaakt keuze komt u in het volgende scherm:
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Stap 2: u vult in tot wanneer u de vragenlijst “open” wilt zetten. Dat kan bijvoorbeeld voor leerlingen/
studenten een aantal minuten zijn. Maar als u een aantal collega’s bevraagd kan dat een aantal dagen
of weken zijn. De categorie “lesbezoek” wilt u wellicht zelfs gedurende een aantal maanden open
zetten, zodat elke collega die uw onderwijsactiviteiten bezoekt in het dezelfde vragenlijst kan werken.
De instelbaarheid is tot op de minuut nauwkeurig.
Stap 3: u geeft de vragenlijst een naam (liefst herkenbaar, zodat u de resultaten later nog eens kunt
terugvinden)
Stap 4: u drukt op “Voeg nog een vraag toe” en u komt in de vragengroslijst die u heeft gekozen (zie stap
1). Daarbij verschijnt een scherm dat per vragengroslijst zal verschillen. In dit voorbeeld is gekozen voor
weergave van de collega-collega groslijst. Het ziet er dan als volgt uit:

U ziet links de hoofdgroepen van vragen en rechts de vragen. U vinkt de door u gekozen vragen aan. Als
u naar een andere hoofdgroep wilt, dan kunt u links op de door u gewenste groep en u komt vanzelf in
dat deel van de groslijst.
Nadat u de vragen gekozen heeft drukt u op “toevoegen” en u komt weer in het menu uit stap 1,
waarbij nu alle door u gekozen vragen zichtbaar zijn. U kunt uw keuze nog eenvoudig wijzigen door
“toevoegen en/of “verwijderen” te gebruiken.
Stap 5: Als de vragenlijst naar uw zin is, drukt u op “publiceer” en er verschijnt een door de computer
automatisch gegenereerde code. Die code verstrekt u aan degenen die de vragenlijst moeten invullen
en zij vullen dat in door in te loggen in www.feedme.education (zie punt 1). Dat ziet er als volgt uit.
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4. De resultaten

U kunt de resultaten bekijken door te drukken op de knop “nieuw” rechts bovenin en u ziet dan direct
de eerste resultaten. De resultaten worden zodra de invultijd die u aan de vragenlijst heeft gekoppeld is
verlopen opgeslagen onder “scores” en bij de totaalscores geteld. Die totaalscores kunt u oproepen
door linksboven op FeedMe te klikken. U komt dan weer in het startmenu (zie 2), maar als u onder “mijn
score” op “bekijk detail” drukt, komt u bij alle verzamelde gegevens van uw feedback acties. Ze zijn
gesorteerd in volgorde van (bovenste) leerling/student feedback; dan collega feedback; vervolgens
lesbezoek; daarna manager feedback en tenslotte feedback vanuit de buitenwereld (ouders/stage/BPV
bedrijven). Ook hier kunt u weer klikken op “detail” en dan krijgt u de details van de (opgetelde)
vragenlijsten te zien.
U ziet daarbij vier kleuren:

De groene kleur is de eigen score, de blauwe score is de score van uw directe collega’s (team), de rode
van de school (als uw school uit meerdere teams bestaat) en de oranje balk geeft een landelijke
benchmark aan. Bovenstaand plaatje is gehaald uit een testsessie bij een groep basisscholen, vandaar
dat alle scores nog hetzelfde zijn.

5. De website

In ontwikkeling is een aparte website voor gebruikers van FeedMe: www.feedme.solutions. Het is een
website voor en van gebruikers van het systeem. Er zullen binnenkort discussie ruimtes worden
opgenomen voor feedback en discussie over de vragen en de uitwisseling van ervaringen in het
gebruik, met name in de zoektocht naar een antwoord op de vraag: welke informatie van de resultaten
geef ik aan mijn leerlingen/studenten.
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6. Wachtwoord vergeten of wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord kan opnieuw worden ingesteld op de inlogpagina www.feedme.education/leerkracht/.
Na klikken op de knop ‘Wachtwoord vergeten’ verschijnt er een scherm waar het e-mail adres kan
worden ingevuld. Klik na invullen van het e-mailadres op ‘Herstel mijn wachtwoord’ en volg de instructie
in de e-mail die naar het ingevulde e-mail adres is gestuurd.
N.B. Als je het wachtwoord wilt wijzigen moet je eerst op ‘Logout’ klikken.
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