De VSB-online-Enquête voor interne analyse in de schermclub
Stap 1 Een Google-account maken
Met een Google-account heeft u toegang tot verschillende Google-producten, zoals Gmail, Google
Drive, YouTube en nog veel meer. Een Google-account bestaat uit een Gmail-adres en een Googleprofiel.
U kunt een Google-account maken door naar de pagina voor het maken van een account te gaan of
door op de knop ‘EEN ACCOUNT MAKEN’ in de rechterbovenhoek van een aanmeldingspagina van
Google te klikken.
Stap 2 De enquête opvragen
Het E-mailadres bezorgen aan els@vlaamseschermbond.be met de vraag om de online-enquête toe
te sturen.
U krijgt een mail toegestuurd met daarin jouw enquête. Op dat moment bent u eigenaar maar kan de
VSB ook nog bewerken en resultaten bekijken. Om dit te wijzigen kunt u 2 dingen doen:


U maakt een kopie van de enquête (via ‘BESTAND’ – ‘EEN KOPIE MAKEN’) en deelt deze
niet met VSB (niet aanvinken ‘DELEN MET DEZELFDE MENSEN’).



U slaat de enquête op: ‘BESTAND’ – ‘VERPLAATSEN NAAR MAP’ – ‘MIJN SCHIJF’.
Wanneer u dan inlogt bij Google Drive, staat deze enquête in de map ‘MIJN SCHIJF’ en door
er met rechter muisknop op te klikken, kunt u bij ‘DELEN’ bepalen wie al dan niet toegang
heeft tot dit bestand.

Stap 3 De VSB-enquête gebruiken (en eventueel aanpassen)
U kan de doelgroepen wijzigen, alsook de onderdelen, vragen bewerken, schrappen, toevoegen,…
De VSB-enquête bevat:
a. 4 doelgroepen
i. Schermers
ii. Nieuwkomers
iii. Trainers
iv. Ouders
b. 4 onderdelen
i. Communicatie
ii. Infrastructuur
iii. Trainingen / lessen
iv. Clubsfeer
Eens de enquête voldoet aan de clubeisen, klikt men op ‘FORMULIER VERZENDEN’ en kan men
ofwel de link kopiëren en deze plakken in een zelfopgestelde mail of men vult daar rechtstreeks de Emailadressen in van de mensen die men de enquête wil laten invullen.

Aan de slag
• 3 delen:
– Inleidende tekst
– Vragenlijst
– Dankwoordje

• 4 doelgroepen:
–
–
–
–

Schermers
Nieuwkomers
Trainers
Ouders

(Niet) Verplichte vakken
• Anoniem

• Cruciale informatie (vb
wapen, leeftijd, …)
• Vragen aanpassen aan
verschillende doelgroepen

De enquête-vragen

• Vraag bewerken of verwijderen
• Vraag kopiëren
• Volgorde van vragen wijzigen door vragen te
slepen.

Soorten vragen
• Meerkeuze / Selectievakjes / Kiezen uit lijst

Soorten vragen
• Tekst / Alinea

• Schaal / Raster

Skippen van vragen via ‘Meerkeuze’-vraag
Alle vragen die betrekking hebben op één onderwerp
worden geclusterd op een aparte pagina,
voorafgegaan door een inleidende meerkeuzevraag

Skippen van vragen via pagina-einde
• Op het einde van de pagina verwijzen naar
een andere pagina

Skippen van vragen via pagina-einde
• Invoegen van pagina-einde (per onderwerp)

Opgelet
• Vragen verslepen naar een andere pagina
• Pagina’s verwijderen: eerst de vragen
verwijderen, dan de pagina

Stap 4 De antwoorden op de enquête analyseren
a. Overzicht van reacties:
Via uw Google Drive account kunt u op elk moment de resultaten van de enquête
bekijken. Het is ook mogelijk om de resultaten op te vragen in een overzicht (via
‘REACTIES’ – ‘OVERZICHT VAN REACTIES’). Dit overzicht toont per vraag de
gegeven antwoorden in staaf- en taartdiagrammen met daarin de procentuele
verdeling.
b. Tabel:
Het is ook mogelijk om de resultaten in de spreadsheet van Google Drive te laden.
Van daar uit is het dan mogelijk om de resultaten te exporteren naar Excel. Om een
spreadsheet op te slaan als Excel-bestand, ga je naar BESTAND, DOWNLOADEN
ALS en dan naar EXCEL (of een andere gewenste bestandsindeling).

Resultaten: staaf- en taartdiagrammen

Resultaten: excel

Resultaten: excel

Hulpmiddelen:


Hulp bij het opmaken van Google Drive Formulieren



Handleiding van ISB-UGent

SUCCES!!!

