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De vragenbank is geschikt voor: 

Aanmaak en analyse van 

tevredenheidpeilingen / checklists 

 

 

De gebruiker kan: 

Digitale vragenlijsten en papieren vragenformulieren 

opmaken 

Basisvragen kiezen uit de vragenbank/ zelf vragen 

toevoegen 

De vragenbank inhoudelijk aanpassen aan 

verschillende onderzoeksterreinen, zoals onderwijs, 

gezondheidszorg en organisatie 

De vragenlijsten digitaal afnemen 

De resultaten zien in diverse rapportagevormen 

 

 

De vragenbank is browsergeoriënteerd 
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1  Schermafdrukken Vragenbank       

 

Uit de vragenbank kunnen vragen geselecteerd worden voor de 
vragenlijst. Daarnaast kunnen aan de lijst geheel nieuwe vragen worden 
toegevoegd. 
 
In de linker kolom staat de rubrieksindeling van de vragencatalogus (in dit 
geval van de ouderpeiling PO). 
 
In de rechter kolom staan de vragen die reeds geselecteerd zijn.  
In dit geval werden de basisvragen van de ouderpeiling automatisch 
geselecteerd. 
 
[]   Voeg de gekozen vragen uit de vragenbank toe aan de vragenlijst 
[ledig]   Ledig de gehele vragenlijst 
[vouw in] / [Catalogus]  Toon rubrieksindeling van de vragenbank 
[vouw uit]  Toon alle of alleen de gefilterde vragen in de rubrieken 
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2  Schermafdrukken Vragenbank       

 

 

Na klikken op het icoontje  voor een rubrieksnaam worden de vragen in 
die rubriek getoond. Een  betekent dat de vraag een standaard vraag 
uit de basislijst is. 
 
Na een beweging met de muis over het icoontje   worden meer 
eigenschappen van de vraag getoond. 
 
Als een vraag aangevinkt is, dan is die vraag al in het ontwerp van de 
vragenlijst (rechts) opgenomen. 
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3  Schermafdrukken Vragenbank       

 

Na intypen van een zoekwoord en klikken op de button [filter] worden alle 
vragen in de vragenbank die dat zoekwoord bevatten getoond. 
 
Na klikken op de button [vouw uit] worden alle vragen in de vragenbank 
getoond. 
 
In het rechter deel van scherm ‘Ontwerp van de vragenlijst’ kunnen de 
volgende aanpassingen op de geselecteerde vragen worden aangebracht: 

- Vraag verwijderen 
- Vraagtekst wijzigen 
- Inleidende tekst bij een vraag toevoegen/wijzigen/verwijderen 
- Tooltip bij een vraag toevoegen/wijzigen/verwijderen 
- Vraag toedelen aan een andere rubriek 
- Volgorde van vragen in een rubriek wijzigen 
- Volgorde van rubrieken wijzigen 
- Wijzigen rubrieksnaam 
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4  Schermafdrukken Vragenbank       

 

Na klikken op het icoon  in het Ontwerp van de vragenlijst kan een 
vraagtekst gewijzigd worden. Daarnaast kunnen een inleidende tekst een 
tooltip met nadere aanwijzingen toegevoegd worden. 
 
De vraag kan ook aan een andere rubriek toegedeeld worden. 
 
Na klikken op het icoontje  wordt nadere informatie over de 
desbetreffende vraag getoond, zoals catalogusnummer, aanduiding of de 
vraag reeds gewijzigd is, antwoordmogelijkheden enz. 
 
Na klikken op de button [Nieuwe vraag toevoegen] kan een geheel nieuwe 
vraag toegevoegd worden. 
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5  Schermafdrukken Vragenbank       

 

Na klikken op de button [Overzicht vragenlijst] wordt een schermvullend 
overzicht gegeven van de tot dan toe geselecteerde vragen. 
 
Hier kan men inspecteren of de gewenste antwoordmogelijkheden zijn 
geselecteerd en of de vragen in de goede volgorde staan. Nieuwe (eigen) 
vragen en gewijzigde vragen worden opvallend afgebeeld. 
 
Ook in dit scherm is het mogelijk om de vraagtekst te wijzigen en de 
volgorde van vragen en/of rubrieken te wijzigen. 
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6  Schermafdrukken Vragenbank       

 

Een overzicht van de geselecteerde vragen kan ook in een pdf-document 
worden afgedrukt voor archivering. 
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7  Schermafdrukken Vragenbank       

 

 
Na klikken op de button [Look & Feel digitale afname] kan de resulterende 
digitale vragenlijst bekeken worden, alvorens de lijst definitief te maken. 
 
Respondenten kunnen op twee manieren reageren: 

1. Toegang met behulp van een algemene toegangscode 
2. Toegang na klikken op een hyperlink in een aan hen toegezonden 

introductie-e-mail. Bij deze laatste mogelijkheid kan na enkele 
dagen een herinnerings-e-mail verzonden worden naar de 
respondenten die dan nog niet gereageerd hebben 
  

 
Bij gebruik van digitale vragenlijsten is het vaak nuttig om ook enkele 
papieren vragenlijsten achter de hand te houden voor respondenten die 
geen toegang hebben tot het internet (zie verder). 
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8  Schermafdrukken Vragenbank       

 

Uitgebreide responsoverzichten bij de digitale enquêtes. 
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9  Schermafdrukken Vragenbank       

 

Met behulp van het moduul VRAGENLIJST wordt desgewenst de digitale 
vragenlijst opgemaakt in een pdf-document dat op de eigen printer kan 
worden afgedrukt in een formaat dat automatisch gelezen kan worden. 
 
Zo kan de vragenlijst zowel op papier als digitaal worden afgenomen. 
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10  Schermafdrukken Vragenbank       

 

De papieren vragenlijsten kunnen volgens diverse ontwerpen worden 
opgemaakt. 
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11  Schermafdrukken Vragenbank       

 
Met behulp van het moduul RAPPORTAGE wordt een eenvoudig overzicht 
van de antwoorden gegenereerd. 
Hierbij zijn diverse rapportagevormen mogelijk. 
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12  Mogelijke Koppelingen Vragenbank       

 

 

Verder zijn koppelingen mogelijk voor opmaak van nieuwsbrieven, 
posters en powerpointpresentaties voor terugkoppeling van de 
onderzoeksresultaten naar stakeholders. 
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13  Build Vragenbank       

 
Vragenbank BvPO: 
 
Moduul Vragenlijstonwerp/digitaal 
Moduul Vragenlijstontwerp/printversie 
Moduul Rapportage/eenvoudig 
 
 
Betaversie 1.017.0build19 
 

 

   



 

 

 

 


