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Beheerders en respondenten in PROSE Online Diagnostics

PROSE online diagnostics betekent een grote vooruitgang in het organiseren en verwerken van bevragingen. U kan
alles online regelen. In een lidmaatschap is één persoon bij PROSE geregistreerd als contactpersoon voor de
organisatie (instelling of afdeling). Dit is de online account & access manager (OAM): hij/zij beheert de online credits
en de personen die vanuit de instelling toegang hebben tot het systeem. De OAM kan ook zelf medebeheerders
aanmaken in PODS. In een instelling met een gedecentraliseerde werking kunnen afdelingen afzonderlijk een PROSE-
lidmaatschap opnemen. Deze krijgen dan elk ook een eigen account dat jaarlijks wordt vernieuwd. Bij een
lidmaatschap hoort standaard ook een pakket online gebruikskrediet (online credit package). De hoeveelheid hiervan
is afhankelijk van de grootte van de organisatie. De OAM kan steeds bijkomende online credits aanschaffen.

Als OAM beschikt u over de mogelijkheid
om bijkomende beheerders aan te
maken en om mogelijke respondenten
aan te maken. U hebt een overzicht op
de credits die binnen uw account
beschikbaar zijn, de credits die aan
beheerders zijn toegewezen en het
aantal credits die door beheerders zijn
verbruikt (via het koppelen van
respondenten aan bevragingen). U kan
bijkomende credits toekennen aan
beheerders naargelang de noodzaak.
Een credit staat voor 1 vragenlijst die
aan 1 respondent is gekoppeld. Een
beheerder die een bevraging van 3
vragenlijsten koppelt aan 10
respondenten, verbruikt dus 30 credits.

Elke respondent wordt toegewezen aan een categorie.
Er zijn hiervoor verschillende categorieën
beschikbaar. Zo kunt u later bevragingen gerichter
koppelen aan bepaalde ‘groepen’ respondenten. Dit
laat u toe om bijvoorbeeld eenzelfde soort bevraging
meerdere malen in te richten met verschillende
groepen respondenten, waarbij u analyses per
respondentengroep krijgt.
Uit de groep aangemaakte respondenten kunt u
nadien aan een bepaalde bevraging een aantal
respondenten koppelen. Wanneer respondenten hun
bevraging hebben afgewerkt, worden de resultaten
weggeschreven en zijn ze door de respondent niet
meer oproepbaar. Diagnostiekbeheerders kunnen wel
volgen wie de bevraging heeft afgewerkt, maar
hebben niet de individuele antwoorden op naam. U
kan ook een aantal fictieve respondenten aanmaken.
Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld bevragingen wilt
organiseren op anonieme basis.

Het PROSE online diagnostics system is zo flexibel dat het kan gebruikt worden voor andere vormen van evaluatie:

 Competentie-assessment: vragenlijsten met specifieke beoordelingscriteria voor competenties. Hierop
kunnen medewerkers zichzelf evalueren (self-assessment) en prioriteiten voor ontwikkeling kiezen. Dit
kunnen ze dan bespreken met hun coach. Ook voor cursisten/studenten is dit bruikbaar.

 360° feedback: medewerkers kunnen hun functioneren laten beoordelen door verschillende groepen
(leidinggevenden, cliënten, collega’s…). Ze krijgen op deze manier een gedifferentieerd beeld, dat kan
gebruikt worden in functioneringsgesprekken.

 Onderwijsevaluaties: hier bestaat de mogelijkheid dat leerkrachten/lesgevers zelf een evaluatie over hun
onderwijs organiseren. Studenten/leerlingen kunnen dan als anonieme respondent hun mening geven. Dit is
een zelfevaluatie waarbij de verantwoordelijkheid bij de lesgever zelf wordt gelegd.

 Tevredenheidsbevragingen: cliënten of medewerkers kunnen op een waaier van aspecten hun
tevredenheid aangeven. Op die manier bekomt men een set van kwaliteitsindicatoren.
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Beheer van bevragingen

Een bevraging bestaat steeds uit een set
van vragenlijsten. Vragenlijsten kunnen in
schaalvorm beantwoord worden, of met
ja/nee. U krijgt enkel de bevragingen te
zien die voor uw eigen sector beschikbaar
zijn. U kunt een bevraging kiezen uit de
voor uw sector beschikbare sets van
vragenlijsten. U kan ook zelf vragenlijsten
laten aanmaken door PROSE. Bij elke
bevraging staat aangegeven hoeveel
credits men verbruikt per respondent die
aan de bevraging wordt gekoppeld. U kan
eenzelfde bevraging tegelijkertijd activeren
voor meerdere afdelingen in uw
organisatie. Aan elke geactiveerde
bevraging koppelt u een unieke naam.

U kunt eenzelfde bevragingsset tegelijkertijd
laten lopen bij meerdere doelgroepen.
Bij het instellen van de bevraging kunt u een
bijhorende instructie formuleren die de
respondenten te zien krijgen als ze op de
bevraging inloggen.
U kan kiezen om de deelnemers ook
verbeterprioriteiten te laten aangeven en om
aan te geven waarop men zich steunt om items
als voldoende te beoordelen. Dit maakt de
bevraging uitgebreider maar ook rijker aan
gegevens. De deelnemers kunnen altijd hun
sessie onderbreken en nadien verderzetten.
Ook als u de bevraging hebt ingesteld dat
respondenten prioriteiten of bewijsmateriaal
moeten aangeven, wordt per vragenlijst slechts
1 credit gebruikt. Op deze manier stimuleren
we het gebruiken van deze mogelijkheid. Dit
kadert in het verhogen van participatie,
transparantie en aantoonbaarheid van
kwaliteitszorg.

Een bevraging is standaard zo ingesteld dat respondenten alle vragenlijsten horen te beantwoorden. Zij dienen ook bij
iedere vragenlijst minstens 90% van de vragen te beantwoorden. Dit is nodig om op een correcte manier indexen te
berekenen. Indien respondenten toch de bevraging afsluiten zonder alle vragenlijsten te beantwoorden, dan worden
bepaalde indexen berekend op basis van de wel ingevulde gegevens. U hebt als beheerder wel volledige controle over
de gegevens doordat u alle antwoorden tot op itemniveau kunt downloaden in een Excel bestand.

Als u bij de respondenten correcte e-mail
adressen hebt ingevuld, kunt u een
standaardbericht naar hen versturen,
bijvoorbeeld dat ze worden uitgenodigd
om aan een bevraging deel te nemen. U
kan een bericht opstellen dat u kan
versturen naar alle respondenten in uw
respondentenlijst, naar alle
respondenten van een bepaalde
bevraging, of naar een selectie van
respondenten van een bevraging.
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Respondenten beantwoorden bevragingen
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Resultaten bekijken

Resultaten worden ook in grafieken weergegeven.
Antwoordgegevens zijn tot op item- en respondent-
niveau downloadbaar in Excel.
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anonieme survey

PROSE-leden kunnen vanaf 2009 gebruik maken van
een bijkomende bevragingsmogelijkheid. Naast de
bevragingen die u in PROSE online diagnostics zelf
kunt instellen en waaraan u personen als respondent
kunt koppelen, is het nu ook mogelijk om (volledig
anonieme) online bevragingen op grote schaal te
organiseren. U wilt bijvoorbeeld een idee krijgen over
hoe de informatie in uw brochures of op uw website
door de bezoeker wordt ervaren.

U bepaalt zelf een titel en een instructie, en maakt
zelf de vragen aan. U hebt de keuze uit vragen met
schaalantwoord (op een vijfpuntenschaal: helemaal
akkoord tot niet akkoord), ja/nee vragen,
meerkeuzevragen en open vragen. Wanneer u de
bevraging hebt aangemaakt, wordt een weblink
gecreëerd waarop om het even wie uw bevraging kan
beantwoorden. Deze hyperlink (URL-adres) plaatst u
dan op uw website en/of mailt u naar een grote groep
personen wiens mening u wilt verkrijgen. Er is geen
enkele beperking. U kan bij een survey echter ook
niet nagaan wie de bevraging heeft beantwoord,
tenzij u identificatie als vraag opneemt. Op dat
moment is de bevraging uiteraard niet meer anoniem.

De bevraging wordt in een sobere lay-out zoals
hieronder weergegeven. Door de eenvoudige
vormgeving en doordat u zelf de formulering van de
vragen bepaalt, is het mogelijk om bevragingen te
organiseren bij jonge kinderen, oudere personen, en
personen met een mentale beperking. Elke persoon
kan de bevraging invullen van op eender welke pc,
zonder te moeten aanmelden (inloggen).

U krijgt een resultatenoverzicht van zowel de open als de gesloten vragen. Van elk item weet u hoeveel respondenten
dit hebben beantwoord. Van de gesloten vragen krijgt u de gemiddelden en de spreiding tussen de hoogste en laagste
respondentenscore. Van de open vragen krijgt u per vraag in tabelvorm alle gegeven tekstantwoorden. De ruwe
gegevens (per respondent alle gegeven antwoorden) krijgt u ook in een Excel bestand voor verdere analyse. Per
aangemaakte vraag worden credits verbruikt.


