GRIPP-vragenlijst: handleiding voor
mentoren
Versie: 2

Auteur: Sanne Berends

Datum: 28 oktober 2020
Contact:
E-mail: gripp@rug.nl
Telefoon: 06-21356839

Inhoudsopgave
1.

Inleiding: Achtergrond ..................................................................................................................... 1

2.

Afname voorbereiden en starten .................................................................................................... 2

3.

Goed om te weten ........................................................................................................................... 5

4.

Rapport downloaden ....................................................................................................................... 6

1. Inleiding: Achtergrond

De leerlingen in leerjaar 1 en 2 van uw school vullen tijdens een mentoruur de GRIPP-vragenlijst in
over hun sociale relaties en situaties in de klas. De vragenlijst invullen duurt gemiddeld ongeveer een
half uur tot veertig minuten per keer (afhankelijk van de route die de leerling in de vragenlijst volgt)
en resulteert in een rapport. Dit rapport geeft mentoren inzicht in de sociale relaties van elke klas
(vergelijkbaar met een sociogram).
U heeft een uitnodiging ontvangen voor een afname van de GRIPP-leerlingenmonitor. Hieronder
vindt u het stappenplan om de afname van de vragenlijst in uw mentorklas voor te bereiden en te
starten. Het is belangrijk dat u hoofdstukken 2 en 3 doorloopt een aantal dagen voordat de
vragenlijst wordt afgenomen.
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2. Afname voorbereiden en starten

Stap 1

Ga naar https://monitor.grippinhetvo.nl/ en klik op ‘log in’ rechtsboven in het scherm.

Stap 2
Log in met de gegevens uit de activatiemail (deze heeft u ontvangen op uw schoolaccount met de
afzender noreply@grippinhetvo.nl). Klik na het inloggen op het tabblad ‘Klassen’.
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Stap 3
Hier ziet u de mentorklas die de coördinator aan u overgedragen heeft. Ziet u nog geen klas of is er
een oude of verkeerde mentorklas aan uw account gekoppeld? Neem dan contact op met de
coördinator. Klik op de klas.

Stap 4
Bekijk uw mentorklas. Controleer of de coördinator de toestemming van de ouders al heeft ingevuld.
Klopt dit niet? Zorg dan dat dit eerst wordt gedaan voordat u een afname controleert en start.
Klopt dit wel? Dan kunt u de afname controleren door op het groene icoon met het vinkje te klikken.
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Stap 5
Controleer of de juiste leerlingen opgegeven zijn voor deze afname.
a) Is er een leerling verhuisd of langdurig ziek? Klik dan op het rode icoon met het verkeersbord
achter de naam van de leerling die deze afname niet meedoet.
Let op! Leerlingen zonder toestemming doen wel mee aan de afname!
b) Staan er leerlingen onder ‘Leerlingen die niet meedoen’ die deze afname wél meedoen? Klik
op het groene icoon met het vinkje als de leerling deze keer wel meedoet.

c) Is er een nieuwe leerling in uw mentorklas? Vul de gegevens van de leerling dan onderaan de
pagina handmatig in en klik op ‘Toevoegen’.
d) Als alles klopt, klikt u op ‘Bevestigen’.
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Stap 6
Als de afname is gecontroleerd, verandert onder ‘Openstaande afnames’ het groene icoon met het
vinkje in een groen icoon met het symbool voor afspelen. De leerlingen kunnen nu de vragenlijst
invullen op computers/laptops/tablets door naar de aangegeven website te gaan en in te loggen met
het afnamenummer en de afnamecode. Zet deze dus zichtbaar op het bord. Elke leerling start
vervolgens de vragenlijst door op de eigen naam te klikken en een persoonlijk wachtwoord in te
vullen. Klik op het blauwe icoon met de sleutel om de lijst met de persoonlijke wachtwoorden voor
de leerlingen van tevoren uit te printen of op te slaan.
Let op! Voor het rapport voor de mentor en het onderzoek is het belangrijk dat leerlingen niet in
elkaars vragenlijsten werken.

3. Goed om te weten

a) De vragenlijst kan afgenomen worden in browsers zoals Google Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge en Apple Safari. De vragenlijst kan niet afgenomen worden in Internet
Explorer.
b) Leerlingen hebben de link naar de vragenlijst nodig en het afnamenummer en de
afnamecode om in te loggen in de vragenlijst.
c) Leerlingen hebben een persoonlijk wachtwoord nodig om de vragenlijst te starten.
d) Tijdens de eerste afname vragen we naast de ouder(s)/verzorger(s) ook de leerlingen om
toestemming voor gebruik van hun vragenlijstgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en
of we ze daarvoor nog extra vragen mogen stellen.
e) Afhankelijk van de toestemming van de ouders en de leerlingen duurt de vragenlijst langer of
korter. Als de ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling geen toestemming hebben gegeven,
dan vullen de leerlingen alleen deel 1 van de vragenlijst in (dit is voor het rapport voor de
mentor). Als ouder(s)/verzorger(s) en de leerling wél toestemming hebben gegeven, dan
vullen leerlingen deel 1 én deel 2 van de vragenlijst in. Leerlingen die alleen deel 1 invullen
zullen waarschijnlijk eerder klaar zijn.
f) Zodra alle leerlingen de vragenlijst hebben afgerond zal het rapport kunnen worden
gedownload. De instructie hiervoor vindt u in het volgende hoofdstuk.
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4. Rapport downloaden

Stap 1

Als alle leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld, verdwijnt de afname uit de lijst onder openstaande
afnames. U kunt het rapport nu downloaden. Klik op het lichtblauwe icoon van een lijst om het
overzicht te bekijken van alle vragenlijsten die zijn afgenomen in uw mentorklas.

Stap 2
Klik op het groene icoon met de witte pijl achter de afname waarvan u het rapport wilt downloaden.

Stap 3
Het rapport verschijnt in uw browser. U kunt het rapport nu opslaan of uitprinten.
Let op! Het rapport bevat gevoelige informatie. We vertrouwen erop dat u er met uiterste zorg mee
omgaat zodat de gegevens alleen beschikbaar zijn voor de trainers van GRIPP en de leden van het
GRIPP-team op school.
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