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Handigheidjes
Druk op enter om een schaalpunt toe te voegen of bijvoorbeeld een multiple choice antwoord toe te
voegen.
Weghalen van een schaalpunt/multiple choice antwoord: backspace, als het vakje rood wordt is het
gelukt.
Not applicable wordt automatisch toegepast wanneer deze wordt getypt als schaalpunt / multiple
choice antwoord
Bij multiple choice kan je aan de rechterkant kiezen of je de antwoorden horizontaal of verticaal wil
weergeven
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Menu: Edit survey – survey options
Voor nr. 1 t/m 8 is onder de afbeelding een uitleg gegeven.

1. Hiermee kunnen respondenten terug naar de vorige pagina(‘s), en antwoorden eventueel
aanpassen.
2. Antwoorden worden automatisch opgeslagen, ook als de vragenlijst tussentijds afgebroken
wordt. Respondenten kunnen de vragenlijst vervolgen vanaf het punt waar ze gestopt waren,
door wederom op de link uit de uitnodigingsemail te klikken. In het geval van een ‘open link’,
registreert Qualtrics het IP‐adres, dus kunnen respondenten alleen de eerder ingevulde
antwoorden ophalen indien ze vanaf hetzelfde IP‐adres nogmaals naar de vragenlijst gaan.
3. Pas de tekst in het vak ‘survey title’ aan, om de tekst in de titel van het tabblad of het venster
van de internetbrowser aan te passen, zodat respondenten makkelijk het venster of tabblad
kunnen vinden waarin ze de vragenlijst invullen (tussen de vensters/tabbladen van
Natschool, Osiris, Facebook, nu.nl, Twitter, etc.)
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4. ‘Open access’ geeft iedereen toegang tot de vragenlijst. De open link blijft actief (ook als je
deze niet verspreidt). Met ‘By invitation only’ moeten respondenten specifiek gemaild
worden.
5. Kruis dit vakje aan om te voorkomen dat respondenten de vragenlijst meerdere malen in
kunnen vullen.
6. Kruis dit vakje aan, en vul een datum in waarop de vragenlijst ‘inactief’ wordt. Daarna
kunnen respondenten de vragenlijst niet meer invullen.
7. Half ingevulde vragenlijsten worden in Qualtrics niet automatisch meegenomen in de data.
Bij dit vakje stel je in hoe lang respondenten nog de tijd hebben om de vragenlijst af te
maken, alvorens deze ‘gesloten’ wordt, en de data toegevoegd wordt aan de dataset. Zodra
de vragenlijst inactief gemaakt wordt (door middel van de bij punt 6 ingestelde datum, of na
handmatig ‘sluiten’ van de vragenlijst) worden half ingevulde vragenlijsten alsnog aan de
dataset toegevoegd.
8. Vergeet niet op ‘save changes’ te klikken om de gewijzigde instellingen te bewaren!
Extra aandacht voor de volgende zaken die hier niet genoemd zijn.
Survey Experience :
Let ook op de taal! Of dat NL of ENG moet zijn. Dit is ook belangrijk bij het vertalen van de survey!
Survey termination:
Let op bij redirect to a URL etc. moet www.academyforleisure.nl staan.
Partial completion:
Let dit moet veel langer dan 1 week zijn.
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Display logic
Te gebruiken functie als je bijvoorbeeld de studenten een docent een cijfer laat geven voor het
afgelopen blok en je uitleg hiervan wil als de beoordeling lager als een 5 is. Ook kan je hiermee
bijvoorbeeld instellen dat sommige vragen alleen te zien zijn voor bepaalde opleidingen.
Je kan hiervoor display logic toevoegen aan een vraag. Hier kan je instellen dat een vraag alleen
zichtbaar wordt bij bepaalde antwoorden.

Je stelt display logic als volgende in:

Je kan dit ook terug vinden op de site van Qualtrics (inclusief Youtube filmpje):
http://www.qualtrics.com/university/researchsuite/basic‐building/question‐options/display‐logic/
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Vragen kopiëren uit andere vragenlijsten
Als je vaak te maken hebt met vragen die terugkomen in elke survey kan je ervoor kiezen om deze
vragen op te slaan in je persoonlijke libary. Klik op copy block to libary om je block op te slaan in je
libary.

Als je dit hebt gedaan kan je vervolgens in een andere vragenlijst ervoor kiezen een block te
gebruiken uit je libary. Kies voor Copy items from om in de libary terecht te komen.

Vervolgens kan je de juiste libary kiezen en de vraag importeren die je wil gebruiken.
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Translate
Binnen Qualtrics kan je een survey automatisch laten vertalen. Je kiest aan de rechterkant voor de
optie Translate survey.

Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien. Aan de linkerkant zie je de survey in de huidige taal.
Aan de rechterkant kan je de taal kiezen waar je de survey in vertaald wil hebben. Deze tekst staat in
het rood en kan je aanpassen naar de taal waar je de survey in wil hebben. De survey wordt
automatisch opgeslagen.
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Tekst ‘verzenden’ knop instellen
De knoppen om in Qualtrics vragenlijsten naar de vorige of volgende pagina te gaan, bevatten
standaard de tekens ‘ <<’ of ‘>>’. Bij de laatste pagina is het echter logischer als er dan ‘verzenden’ op
de knop staat, zodat studenten zien dat ze de vragenlijst afgerond hebben. Dit is gemakkelijk zelf in
te stellen, hier onder de instructies:
Zorg ervoor dat de laatste vragen (die van het algemeen eindoordeel) in een nieuw ‘block’ staan, in
plaats van enkel met een page break er tussen. Dit doe je door op ‘add new block’ te klikken, in
plaats van op ‘add page break’. Voor het invullen merken studenten geen verschil tussen een nieuwe
‘block’ of een ‘page break’, maar voor het aanmaken van een vragenlijst is dit onderscheid wel
belangrijk en handig.
Meer informatie over blocks: http://www.qualtrics.com/university/researchsuite/advanced‐
building/blocks‐and‐block‐options/about‐blocks/

Om de tekst op de ‘volgende pagina knop’ te wijzigen, ga je naar ‘block options’, rechts bovenaan het
betreffende block. Vervolgens kies je ‘Next/Previous Button Tekst…’
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Vul de gewenste tekst in voor de ‘next knop’, bijvoorbeeld ‘verzenden’, of ‘send’. Klik op Save, en het
is ingesteld. Je kunt testen of je het goed gedaan hebt door de ‘survey preview’ te doen.
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Beheren van mappen structuur.
Je kan de surveys door middel van de volgende manier in mappen beheren.
Klik op Manage Folder op de hoofdpagina van de surveys.

Als je dit doet zal je beeldscherm er het volgende uit gaan zien.
Zoals je hieronder kan zien kan je hier mappen aan maken en de surveys in de juiste mappen
plaatsten.
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Zodra je de surveys in mappen hebt ingedeeld kan je kiezen welke map je wilt zien.
Als je op All Surveys klikt krijg je een overzicht van alle mappen die je hebt aangemaakt en kan je
kiezen welke map je wilt zien in je hoofdscherm.
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Versturen van een survey
Je kan een survey op twee verschillende manieren versturen, door de link te versturen via outlook of
via de distribute survey via Qualtics.
Versturen met de link
Zodra je als je een survey geopend hebt om distribute survey klikt krijg je een scherm te zien met
daarin een link. Deze link kan je kopiëren naar Outlook en via deze weg de survey versturen.

Versturen via Qualtrics
Om de survey te versturen via Qualtrics klik je op e‐mail survey, je krijgt dan het onderstaande
scherm te zien.

In dit scherm kan je de lijst met geadresseerden toevoegen en kan je ook instellen wanneer je wilt
dat deze survey verstuurd word. De link naar de survey staat hier automatisch. De verdere tekst kan
je aanpassen en tevens opslaan zodat je deze de volgende keer weer kan gebruiken. Het is belangrijk
dat je er voor kiest een individuele link te versturen. Zo kan je de reminders van het niet ingevulde
vragenlijsten alleen naar de mensen die hem nog niet in hebben gestuurd versturen.
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Als je op email history klikt krijg je het volgende scherm te zien:

Bij het kopje actions kan je ervoor kiezen om een reminder te sturen naar de geadresseerden die de
survey nog niet hebben ingevuld. Ook kan je een thank you versturen naar de geadresseerden die de
survey al wel hebben ingevuld. Je kunt dit in het onderstaande scherm doen.
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