Functionaliteiten - door de HAN ondersteunde survey tools

Maximum vragen

Limesurvey
Genoeg ruimte

HBO Spiegel
Genoeg ruimte

Qualtrics
Genoeg ruimte

Maximum responses

100.000 p.j.

-

Startdatum instellen

Ja

Design/lay-out

Ja, maar veranderen
blijft lastig.
Ja

Geen problemen bij
grote groepen
respondenten
Ja, per datum
verzenden
Goed
Ja

Ja

Ja, door token en
check-box
Veel: open vragen,
Likert, “radio button”,
opmerkingen bij
vragen.

Ja

Ja

Ja

Ja, authenticator en
incl. consent form
Veel: open vragen,
Likert, “radio
button”,
opmerkingen bij
vragen,
visuele/grafische
vragen.
Ja

Ja, door condities in te
stellen.

Ja

Randomisatie

Ja

Ja

Help-functie bij vraag

Ja

Ja

Test mogelijkheden

Ja

Ja, in de inleiding van
een vraag
Ja

Persoonlijke mail

Ja

Ja

Ja

Wachtwoord of

Ja, een token

Ja, code

Ja, login en
authenticator

Ja

Ja

Ja

Tussentijds stoppen

Ja

Nee

Ja

Multimedia in

Ja

Ja

Ja

Ja, als link

Ja, met app

Ja

Ja

Nee

Ja

Meertalig
Privacy/anonimiteit
Vraagtypen, o.a.
Likert

Multimedia in

Veel: open vragen,
Likert, “radio button”,
opmeringen bij vragen,
visuele/grafische
vragen.

Ja
Goed

vragenlijst
Routing, bv.
overslaan van vragen

authenticator
Herinnering sturen

Ja, zelfs met
attendering via mail
en op basis van
antwoord (filtering)
Ja

Ja

(reminder)

vragenlijst
Integratie in social
media
Offline invullen

Opeenvolgende

Nee, vragenlijst moet
gekopieerd worden.

Ja, ook in overzicht
te zien.

Export format

Nee, vragenlijst moet
dan gekopieerd
worden.
Csv; xlsx

Csv; xlsx

Csv; xlsx

Ingebouwde

Ja, incl. grafieken

Ja

Ja, maar werkt met
plaatjes en niet met
tabellen

Aanvullende data

Onbekend

Ja, embedded data

Pluspunten

Auto-reply functie;
data exporteren naar
SPSS; makkelijk in
gebruik.

Minpunten

Overig

Gebruiksonvriendelijk
bij het ontwerpen, bv.
het maken van
vraaggroepen en
vragen; gebruik alleen
met HAN-account;
voor eenmalige
vragenlijsten.
-

Ja, status van
respondenten.
Overleg met leverancier
over wensen en
functionaliteiten;
overbodige
functionaliteiten zijn
‘uit te zetten’;
automatisch op datum
versturen; te linken aan
OnderwijsOnline; ook
PO-Spiegel voor de
doelgroep leerlingen
basisschool.
Gekopieerde vragen
komen onderaan de
vragenlijst.

Geschikt voor

Ja

meetmomenten

(tussentijdse)
analyse/rapporten

mobiele apparaten

Voorleesondersteuning;
binne de HAN vooral
gebruikt voor
lesevaluaties.

Klantvriendelijkheid
van het ontwerp is te
meten; link refresh
spss; met QR code
naar survey; ook
voor kwalitatieve
lesevaluaties.

De vele
mogelijkheden
maakt het lastiger
om een vragenlijst te
maken. Dit kan
overweldigend zijn.

Geschikt voor
kwalitatieve
lesevaluaties;
mogelijkheid tot
samenwerking.
Ja, maar vragenlijst past Ja, mobiele
zich niet aan.
weergave en QRcode. Weergave past
zich automatisch
aan.

