
Veelgestelde vragen SCHOOLBEHEERDER – versie 13 december 2021. 
  

1. Hoe kan ik zelfevaluatie resultaten van de verschillende locaties overzichtelijk met elkaar vergelijken? 

• Dat is niet mogelijk als een directe optie. Wat wel kan is het plaatje van de grafieken van een locatie 
exporteren, en dit ook doen van andere locaties en die gedownloade plaatjes in een word bestand of 
powerpoint onder elkaar zetten. De export plaatjes zijn transparant van opmaak en daarvoor bedoeld. 

• Een andere optie is via een export in Excel vergelijkingen te maken, maar dan moet je zelf grafieken maken 
en kiezen wat je met elkaar wilt vergelijken. 

2. Ik zou graag de vragen die gesteld worden in een word-document terug willen kunnen vinden, zodat ik wat 
gemakkelijker over de inhoud van de vragenlijsten zou kunnen communiceren. 

• Door een rapport op te vragen van een docent, beleidsmedewerker, student of oop zie je wat de vragen zijn 
voor die specifieke doelgroep. 

3. Kan ik eigen vragen toevoegen? 

• Dat is (nu) niet mogelijk. Is wellicht in de toekomst mogelijk als meerdere scholen dezelfde vragen hebben, 
dan kunnen ze worden toegevoegd. 

4. Kan ik door teams ingevulde vragenlijsten opvragen? (Anders dan de mensen te vragen om de ingevulde lijsten 
op te sturen.)  

• Ja, dat kan. Als je via het menu naar Instelling, locaties gaat. Daar kun je in de lijst ‘historie’ ingevulde 
vragenlijsten zien. Klik op een vragenlijst van een team en ga in het tabblad naar ‘rapport’.   

5. Hoe kunnen collega's die de vragenlijsten ingevuld hebben die downloaden? 

• Het downloaden door collega’s moet meteen na het invullen plaatsvinden. Daar wordt ook voor 
‘gewaarschuwd’ na het afronden van de vragenlijst. Anders is het mogelijk om via de schoolbeheerder het 
rapport op te vragen, mits er daartoe toestemming is gegeven. Zie hierboven voor de instructie.   

6. Kun je zelf specifieke opleidingen en locaties koppelen?  

• Je kunt locaties en opleidingen koppelen door deze te selecteren in de dropdownmenu’s. 

7. Waar zijn de percentages op gebaseerd? 

• Een percentage van bijvoorbeeld ‘75’ wil zeggen dat op de 4-puntsschaal score 3 is ingevuld. En dit geldt ook 
voor de gemiddelde percentages op onderwerp en/of ‘rubriek’ niveau.  

8. Hoe komt het dat ik niet alle locaties of sectoren van onze instelling zie? 

• Er worden alleen gegevens getoond waarvan data beschikbaar zijn. Dus als een sector tot nu toe geen 
zelfevaluties heeft ingevuld, zie die sector niet in de dropdownlijst.  

9. Kunnen wij ook de ruwe data van het zelfevaluatie onderzoek van onze instelling krijgen?  

• Het is mogelijk om de data van je eigen school te exporteren naar Eexcel (downloadbestand). Daarna kun je 
zelf filteren, grafieken maken etc.  

• Ga naar menu, instelling, in de algemene grafiek zie je rechtsboven een knop voor  ‘Exporteren’ 


