Richtlijnen voor het invullen van enquêtes in Sphinx

Deze handleiding kan worden gebruikt voor het invullen van enquêtes en de uitwerking van
de verzamelde gegevens in rapporten.
De scherm afbeeldingen van de handleiding zijn ontleend aan de ‘Studenten’ database,
maar is ook van toepassing op ‘Ouders’ en ‘Trainers’.

Informatie om toegang te krijgen tot het online platform
Sommige versies van Internet Explorer en Mozilla Firefox zijn niet compatibel met het online
platform. Het gebruik van Google Chrome wordt sterk aanbevolen.
De website waar de enquêtes op staan is volledig beveiligd (https). Echter, afhankelijk van
uw computer en browser, kunt u een waarschuwing ontvangen. In dit geval kunt u als volgt
aan het werk, zonder enig risico.
Google Chrome: Klik op ‘Doorgaan’
Internet Explorer: Klik op ‘Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen)’
Mozilla Firefox: Klik op ‘Of u kunt een uitzondering toevoegen ….’ Klik vervolgens op
‘Bevestig de uitzondering’
Als toegang niet lukt, opnieuw inloggen op het platform.
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QUESTIONNAIRES SUBMISSION
ENQUETES INVULLEN

Log in door de juiste link om de enquête op te starten:
Link naar de toegang tot de enquête ‘Students’:
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGG_Students/school.htm
Link naar de toegang tot de enquête ‘Parents:’
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGG_parents/school.htm
Link naar de toegang tot de enquête ‘Trainers’:
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGGtrainers/school.htm

Elke partner ontvangt een gebruikersnaam (login) en wachtwoord om toegang te krijgen tot
het platform:
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Na het inloggen ziet u de onderstaande afbeelding en informatie:

Homepage: geeft toegang tot de homepage en leidt terug naar homepage
Data entry: geeft toegang tot de enquete om antwoorden in te voeren
Observations table: geeft toegang tot antwoorden bekijken
Dashboards: geeft toegang tot het tabel format (zie blz. 8)
Single tables: geeft toegang tot het zelf samenstellen van tabellen (zie blz. 9)
Tableaux croisés : geeft toegang tot het zelf samenstellen van kruistabellen (zie blz. 11)
Iconen aan de rechterzijde van het scherm en hun werking:
Print pagina
Exporteren data in verschillende formats (.pdf, Excel, Word)
Afmelden (alleen te gebruiken als u de sessie wilt beëindigen)
Selecteren data van de profielen door één of meer variabelen te kiezen
Verander taal (de taalkeuze staat in het system)
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Hernoemen en organiseren van de data verkregen vanuit de analyse

Om de enquête in te vullen dient de gebruiker te klikken op Data Entry, waarna op het
scherm de vlaggen van de verschillende landen zullen verschijnen :

Om de enquête op te starten dient de gebruiker de vlag van zijn/haar land aan te klikken.
N.B. Wanneer de vlaggen niet verschijnen is het voldoende om te klikken op F5, scherm
vernieuwen, om het probleem op te lossen.
N.B. Gebeurt er niets dan is er is de website niet compatible met uw versie van Internet
Explorer. Om dit probleem op te lossen kunt u de volgende stappen volgen :
- ga naar Instrumenten in de Internet Explorer werkbalk ( is deze verborgen, druk op ALT)
- klik op Set up om de compatibiliteit te bekijken en voeg de website toe in de lijst
Na deze stappen is het mogelijk de enquête op te starten door op de pijl te klikken.
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Onderaan de enquête staat een knop om de enquête af te ronden.
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Als u op de knop geklikt hebt om af te ronden, wordt de enquête verwerkt.
N.B. De database kan niet meer dan 6 enquêtes tegelijkertijd verwerken. In grotere groepen
is het van belang dat niet meer dan 6 deelnemers afsluiten op hetzelfde moment.
Eventueel kan de groep verdeeld worden in kleinere groepen deelnemers voor het gebruik
van de laatste knop.

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling)
ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informative die erin is
vervat.

RAPPORTEREN
Om toegang te krijgen tot de rapportages van de ingevulde enquêtes zijn er drie
toegangsniveau’s :
1. Op school niveau: door gebruik te maken van dezelfde links die toegang geven tot de
enquêtes met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord.
Link om toegang te krijgen tot ‘Student’::
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGG_Students/school.htm
Link om toegang te krijgen tot ‘Parents’:
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGG_parents/school.htm
Link om toegang te krijgen tot ’Trainers’:
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGGtrainers/school.htm
2. Op provincie niveau : door de verstrekte login gegevens te gebruiken
Link om toegang te krijgen tot ‘Students’:
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGG_Students/province.htm
Link om toegang te krijgen tot ‘Parents’:
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGG_parents/province.htm
Link om toegang te krijgen tot ‘Trainers’:
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGGtrainers/province.htm
3. Op landelijk niveau: door de verstrekte login gegevens te gebruiken
Link om toegang te krijgen tot "Students":
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGG_Students/country.htm
Link om toegang te krijgen tot "Parents":
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGG_parents/country.htm
Link om toegang te krijgen tot "Trainers":
https://sphinx.educagri.fr/DGER/TOI_CoBGGtrainers/country.htm
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Het eerste scherm is hetzelfde als van de ingevulde enquête zonder de keuze ‘Data entry’
(behalve voor de school die toegang heeft)

Eduter heeft als voorbereiding een standaard filter in de hoofdwerkbalk gezet:

Druk op de knop APPLY
(Toepassen) om de
keuze te bevestigen

Het is belangrijk aandacht te besteden aan de gegevens in elke tabel; een gekozen filter
kun je verwijderen door te klikken op het icoon
om een nieuwe selectie te maken.
De toepassing van deze filters kunt u zien in 8 categorieën gegevens:
- mannen
- vrouwen
- onderwerp met speciale behoeften*
- onderwerp zonder speciale behoeften*
- mannen met speciale behoeften*
- vrouwen met speciale behoeften*
- mannen zonder speciale behoeften*
- vrouwen zonder speciale behoeften*
*in verband met handicap of beperking
Er is ook een filter om de resultaten van elke klas of groep te selecteren.

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling)
ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informative die erin is
vervat.

Gebruik dashboards voor analyse

Deze functie laat de alle resultaten zien van de enquêtes in volgorde van belangrijkheid.

Gebruik dashboards voor analyse
resultaten naar geslacht en speciale behoeften te bekijken

om de

Elk resultaat wordt gekruist met ‘geslacht’ (gender) en ‘speciale behoeften’ (special needs).
Waar mogelijk is een afbeelding toegevoegd.
Er zijn twee tabellen voor elke vraag, één met de resultaten ‘geslacht’ en één met ‘speciale
behoeften’.
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Voorbeeld 1: antwoorden met gegevens geslacht

Voorbeeld 2: antwoorden met gegevens special behoeften

Beide tabellen (geslacht en specifieke behoeften) worden beschreven in twee andere
tabellen:
‐
‐

De eerste tabel geeft een totaal overzicht van de resultaten (in geval van de
mogelijkheid van meerdere antwoorden):
De tweede tabel geeft een overzicht van de resultaten in volgorde van belangrijkheid.

Het maken van specifieke analyses met Single tables
Als u Single tables aanklikt wordt er een lege pagina met een menu aan de linkerkant
geopend. Met de twee pijlen kunt u van variabele naar variabele bewegen, in de volgorde
waar deze geplaatst zijn.
Een drop down menu geeft direct toegang tot de gekozen variabele.
Denk er aan altijd te klikken op de "Apply" knop om uw keuze te bevestigen (de blauwe pijl
knop maakt het mogelijk de laatste keuze te annuleren en terug te gaan).
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U kunt kiezen voor uw eigen inhoudelijke tabellen om de informatie te verkrijgen die u
wenst….
... en een keuze maken voor de vormgeving van de afbeeldingen (zakelijk,
staafdiagrammen), de kleuren en grootte.

Ten slotte kunt u de lay-out van uw tabel definiëren - (HTML) of afbeelding (freeze frame
data) – en u kunt er voor kiezen de titel van uw variable op te slaan.

LET OP : automatische filters zijn in de constructie van deze tabellen meegenomen.
Met andere woorden, deze tabellen laten resultaten zien van deelnemers verkegen door
geselecteerde filters te gebruiken (zie pagina 3).
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Het maken van specifieke analyses met Raw report
Als u klikt op Raw report, verschijnt er een lege pagina met een menu aan de linkerkant
(net als in Single tables), met enkele verschillen.
U kunt twee variabelen toepassen door ze te selecteren in de drop-down menu’s.
Nogmaals, vergeet niet te klikken op "Apply" om uw keuze te bevestigen (de blauwe pijl
maakt het mogelijk te annuleren en terug te gaan).

U kunt kiezen voor de informatie die u wilt verkrijgen in uw eigen tabellen met uitgebreide
opties. U kunt percentages toepassen (in rij of kolom) en de inzoomen op de belangrijkste
resultaten (de belangrijkste cijfers bij gebruik van meerdere variabelen).
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... en een keuze maken voor de vormgeving van de afbeeldingen (zakelijk,
staafdiagrammen), de kleuren en grootte.

Ten slotte kunt u de lay-out van uw tabel definiëren - (HTML) of afbeelding (freeze frame
data) – en u kunt er voor kiezen de titel van uw variable op te slaan.

LET OP : automatische filters zijn in de constructie van deze tabellen meegenomen.
Met andere woorden, deze tabellen laten resultaten zien van deelnemers verkregen door
geselecteerde filters te gebruiken (zie pagina 3).
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