Handleiding
De taalinstellingen van uw telefoon of browser bepalen in welke taal u de informatie in
de app te zien krijgt.

www.amigo-impact.nl

Kies uw platform

Kies hoe u de app
wilt gebruiken
Ik wil de app gebruiken op
een iPhone

Ik wil de app gebruiken op
een Android telefoon

Ik wil de app gebruiken via
de webapp (internet)
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Apple

Handleiding

Ik wil de app gebruiken
op een iPhone
1. Registreren

Bekijk

2. Installeren

Bekijk

3. Gebruik

Bekijk

4. Veelgestelde vragen

Bekijk
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Apple

Handleiding

Registreren
1

Deelnemerscode
Stap 1
Ga naar de website www.amigo-impact.nl
en klik op registreren.
Stap 2
Vul uw deelnemerscode in. Deze heeft u
ontvangen via de uitnodiging en bestaat
uit 10 letters en/of cijfers met een streepje
in het midden.
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Let op: dat bij het kopiëren
en plakken van uw
deelnemerscode geen
spaties gekopieerd worden.
Het maakt niet uit of u
hoofdletters of kleine letters
gebruikt.

2

Gegevens
Stap 3
Vul de gevraagde gegevens in.

Let op: bewaar uw
wachtwoord, dit heeft u later
nodig.

Stap 4
Maak zelf een wachtwoord aan.

U heeft de eerste stap van de
registratie succesvol voltooid!
Volgende stap: Installeren
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Apple

Handleiding

Installeren
1

Zoeken
Stap 1
Ga op uw telefoon naar de
App Store.
Stap 2
Klik rechtsonder in het menu op
‘Zoek’.
Stap 3
Type in de zoekbalk ‘COVapp’ en klik
op de button ‘Zoek’.

2

Installeer
Stap 4
Klik op de button ‘Download’ om de
app te installeren.
Stap 5
Klik op de button ‘Open’ wanneer de
app is geïnstalleerd.
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3

Gegevens
Stap 6
Vul uw e-mailadres in en het wachtwoord dat u
heeft aangemaakt bij het registreren

4

Verificatiecode
Stap 7
U ontvangt een verificatiecode per mail en/of sms
om uw account te verifiëren.
Let op! Het is belangrijk om de app niet af te
sluiten. Het wordt aangeraden de verificatiecode
op een vaste computer of laptop te ontvangen.
Stap 8
Vul de verificatiecode in de app in.

5

Voorwaarden
Stap 9
Lees de voorwaarden.
Stap 10
Accepteer de voorwaarden door onderaan
de tekst het schuifje aan te klikken (verschuift
naar rechts). Klik dan op aanvaarden.

7

6

Pincode

Let op: deze code heeft
u later nodig om de app
opnieuw te openen en te
gebruiken, onthoud deze
code daarom goed.

Stap 11
Bedenk een 4-cijferige code en vul
deze in. Vul deze code nogmaals in ter
bevestiging.

U heeft de applicatie
succesvol geïnstalleerd!
Volgende stap: Gebruik
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Apple

Handleiding

Gebruik
1

Openen
Stap 1
Open de COVapp op uw telefoon door op het
icoon te klikken.
Stap 2
Toets uw pincode in om in te loggen.

2

Welkom
Stap 3
Klik op het kopje ‘Welkom’ en lees de daaronder
staande tekst.
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3

Vragenlijsten
Stap 4
Onder ‘Mijn taken’ staan vragenlijsten die beschikbaar
zijn om in te vullen. Deze zijn te herkennen aan een
oranje rondje met daarin een plusje aan de rechterzijde
achter de titel van de vragenlijst.
Stap 5
Klik op de titel van de bovenste vragenlijst, dus met het
oranje rondje met daarin een plusje. Dit is de vragenlijst
waarmee u kunt starten. Het invullen van de ene
vragenlijst maakt een volgende vragenlijst beschikbaar.

Let op:
wanneer een
taak ‘grijs’ is, dan
kunt u deze nog
niet voltooien.
Dit kan b.v. een
taak zijn die pas
voltooid kan
worden nadat
andere taken zijn
voltooid.

Stap 6
Beantwoord de vraag/vragen op uw scherm. Klik
onderaan op
om naar de volgende vraag/vragen
te gaan.

4

Vraag types
Antwoord kiezen
Klik op ‘Tikken om te kiezen’ om de antwoorden
in beeld te krijgen. Door met uw vinger
over de opties heen te scrollen ziet u alle
antwoordmogelijkheden. Tik het antwoord aan dat
voor u passend is.
Ja/Nee
Tik het antwoord aan dat voor u passend is als
antwoord op de vraag.
Open vraag
Tik het venster onder de vraag aan. Hierna kunt u
het antwoord invoeren dat voor u passend is.
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Puntschaal
In de vragenlijst wordt gebruik gemaakt van
vragen met een schaal met 5 punten, van het ene
uiterste tot het andere.
Bij sommige van deze vragen zijn de uiterste
waarden beschreven onder de schaal, u kunt door
op een vakje te klikken aangeven wat voor u op
deze schaal passend is.
Voor andere van deze vragen is er geen waarde
vermeld, u ziet dan alleen 5 gekleurde vakjes met
een cijfer van 1 t/m 5. Door op een vakje te klikken
ziet u de bijbehorende beschrijving onder de
schaal en kunt u het voor u passende antwoord
geven.

5

Lever antwoorden in
Als u alle vragen van de vragenlijst ingevuld heeft, klikt u op ‘Lever antwoorden in’.
Uw antwoorden worden dan opgeslagen en de vragenlijst wordt afgesloten.

6

Geschiedenis
Reeds ingeleverde vragenlijsten zijn terug te vinden onder het kopje ‘Geschiedenis’.
De antwoorden op ingeleverde vragenlijsten kunt u zelf niet meer wijzigen. Mocht
er een fout staan, dan kunt u deze laten wijzigen door contact op te nemen met het
onderzoeksteam via amigoproject@uu.nl.

7

Profiel
Onder het kopje ‘Profiel’ staan uw eigen gegevens. Deze zijn aan te passen door te
klikken op het icoontje ( ) in de rechterbovenhoek.
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8

Info
Onder het kopje ‘Info’ kunt u informatie vinden over het onderzoek en uitleg van de
vragenlijsten.

9

Contact
Voor overige vragen kunt u voor onze contactinformatie terecht onder het kopje
‘Contact’. Hier staat dat u het onderzoeksteam kunt bereiken via amigoproject@uu.nl.

U weet nu hoe u de applicatie
moet gebruiken.
Naar onderdeel: Veelgestelde vragen
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Menu

Handleiding

Veelgestelde vragen
Registreren

Hoe moet ik me registreren?
Mijn deelnemerscode wordt niet geaccepteerd.

Installeren

Welke app moet ik installeren op mijn telefoon?
Ik kan de app niet vinden in de App of Play Store.
Kan ik de app gebruiken via een webpagina of op mijn
computer?

Inloggen

Hoe moet ik inloggen?
De verificatiecode die ik heb ontvangen, werkt niet.
Ik ontvang geen e-mail en/of sms met een verificatiecode.
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Kan ik de verificatiecode meerdere keren gebruiken?
Ik wil mijn e-mailadres om mee in te loggen wijzigen.
Mijn e-mailadres of wachtwoord wordt niet geaccepteerd.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
Mijn pincode wordt niet geaccepteerd.

Gebruik

Wanneer moet ik taken uitvoeren?
Hoe kan ik zien of ik vandaag een taak moet uitvoeren?

Notificaties

Ik wil geen e-mails meer ontvangen. Waar kan ik mij
afmelden voor e-mail herinneringen?
Wat moet ik doen als ik wil stoppen met dit onderzoek?

Afsluiten

Afsluiten van de COVapp telefoonversie
Afsluiten van de COVapp webversie
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Registreren

Hoe moet ik me registreren?
Ga naar de website www.amigo-impact.nl en klik op REGISTREREN. Daar vult u uw
deelnemerscode in die u in de uitnodiging ontvangen heeft.

Mijn deelnemerscode wordt niet geaccepteerd.
Registreer u voor deelname aan het onderzoek met de unieke deelnemerscode die u ontvangen
heeft. Controleer of u geen typefout gemaakt heeft in uw code.
Let op: dat bij het kopiëren en plakken van uw deelnemerscode geen spaties gekopieerd
worden. Het maakt niet uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt.
Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met het onderzoeksteam.
Installeren

Welke app moet ik installeren op mijn telefoon?
Gebruikt u Android?		
Gebruikt u iOS?		

Installeer de app COVapp vanuit de Google Play Store.
Installeer de app COVapp vanuit de iOS App Store.

Ik kan de App niet vinden in de App of Play Store.
De COVapp is alleen beschikbaar voor iOS 12 en Android 7 en hoger.
Als u een oudere versie gebruikt, zal de app niet getoond worden in de app store.
Indien er geen software update klaarstaat kan het zijn dat uw apparaat verouderd is en
daarmee ongeschikt voor de COVapp. In dat geval raden wij u aan via de webapp (internet) deel
te nemen aan dit onderzoek.
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Kan ik de app gebruiken via een webpagina of op mijn
computer?
Door te klikken op deze link kunt u de app via een webpagina gebruiken.

Inloggen

Hoe moet ik inloggen?
De app zal u vragen om in te loggen met uw e-mailadres. Gebruik hiervoor uw e-mailadres en
het wachtwoord dat u zelf ingesteld heeft. U ontvangt vervolgens een e-mail en/of sms met
daarin een eenmalige verificatiecode waarmee u kunt inloggen.
Let op! De verificatiecode is slechts vijftien minuten geldig en kan slechts één keer gebruikt
worden.

De verificatiecode die ik heb ontvangen, werkt niet.
De verificatiecode is slechts vijftien minuten geldig en kan slechts één keer gebruikt worden.
Controleer de datum en tijd waarop u het mailtje en/of smsje ontvangen heeft. Het mailtje en/of
smsje mag niet ouder zijn dan 15 minuten.
Lukt het nog steeds niet? Sluit de app dan helemaal af en open de app weer en voer opnieuw
uw e-mailadres in.

Ik ontvang geen e-mail en/of sms met een verificatiecode.
Controleer of u uw e-mailadres goed hebt geschreven in de app. Sluit de app, open deze weer
en voer uw e-mailadres opnieuw in. Soms kan het tot vijftien minuten duren voordat ons
geautomatiseerde systeem u de e-mail en/of sms met de verificatiecode verstuurt.
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Kan ik de verificatiecode meerdere keren gebruiken?
Nee. De verificatiecode is slechts eenmaal geldig en verloopt na 15 minuten.

Ik wil mijn e-mailadres om mee in te loggen wijzigen.
Heeft u geen toegang meer tot uw e-mailadres of wilt u een ander e-mailadres gebruiken om in
te loggen? Neem contact op met het onderzoeksteam. Zij kunnen het e-mailadres waarmee u
inlogt voor u laten veranderen.

Mijn e-mailadres of wachtwoord wordt niet geaccepteerd.
Log in met het e-mailadres en wachtwoord dat u heeft gebruikt tijdens de registratie. Controleer
of u geen typefout heeft gemaakt in uw e-mailadres en wachtwoord.
Indien het niet lukt, dan kunt u via wachtwoord vergeten een nieuw wachtwoord opvragen.
Het nieuwe wachtwoord wordt naar u verstuurd via e-mail en bestaat uit 12 cijfers/tekens. Wij
adviseren het wachtwoord vanuit de e-mail te kopiëren.
Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met het onderzoeksteam en vraag hen te
controleren of het e-mailadres dat u gebruikt bij hen geregistreerd is.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
Via wachtwoord vergeten is het mogelijk om een nieuw wachtwoord op te vragen. Het nieuwe
wachtwoord wordt naar u gestuurd via e-mail en bestaat uit 12 cijfers/tekens. Wij adviseren het
wachtwoord vanuit de e-mail te kopiëren.
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Mijn pincode wordt niet geaccepteerd.
Om een nieuwe pincode te kunnen instellen moet u op het verificatiescherm drukken op
de knop PIN vergeten (app) of afmelden (web), waarna u op het inlogscherm komt. Volg daarna de
volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

Vul uw e-mailadres in;
Klik op wachtwoord vergeten;
Het nieuwe wachtwoord wordt verstuurd via e-mail en bestaat uit 12 cijfers/tekens;
Vul het nieuwe wachtwoord in (kopiëren van het wachtwoord is eenvoudiger via
rechtermuis klik);
5. Vul de verificatie code in, deze ontvangt u per e-mail en/of sms;
7. Accepteer de disclaimer;
8. Maak een nieuwe pincode aan.
Gebruiken

Wanneer moet ik taken uitvoeren?
U krijgt een e-mail of pushnotificatie wanneer er nieuwe taken klaar staan om te voltooien. Ook
kunt u hiervan herinneringen ontvangen.

Hoe kan ik zien of ik vandaag een taak moet uitvoeren?
Wanneer u bent ingelogd is er een overzicht van uw taken. De taken geven aan hoeveel dagen u
nog de tijd hebt om deze te voltooien. Wanneer er taken voor u staan ingepland, dan krijgt u ook
een e-mail en/of pushbericht op de dag zelf.
Let op! Wanneer een taak ‘grijs’ is, dan kunt u deze nog niet voltooien. Dit kan b.v. een taak zijn
die pas voltooid kan worden nadat andere taken zijn voltooid.
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Notificaties

Ik wil geen e-mails meer ontvangen. Waar kan ik mij
afmelden voor e-mail herinneringen?
Neem contact op met de onderzoeker, dit kan per e-mail naar amigoproject@uu.nl.

Wat moet ik doen als ik wil stoppen met dit onderzoek?
U kunt dan gewoon stoppen met het invullen van de elektronische vragenlijst of u kunt de app
verwijderen. Ook kunt u zich afmelden bij de onderzoeker door een bericht te sturen per e-mail
aan amigoproject@uu.nl. Wij zullen dit verwerken in de deelnemersadministratie.
Afsluiten

Afsluiten van de COVapp telefoonversie
Apple
AIs u klaar bent met het invullen van de vragenlijsten, meldt u zich niet volledig af. U sluit de
app zoals u gewend bent van andere apps op uw telefoon. Bij volgend gebruik heeft u alleen de
4-cijferige code nodig om gebruik te maken van de COVapp.
Meldt u zich per ongeluk toch volledig af, dan volgt u bij volgend gebruik van de COVapp weer de
volgende aanmeldstappen vanaf stap 6, klik hier
Android
Als u klaar bent met het invullen van de vragenlijsten, meldt u zich niet volledig af. U sluit de
app zoals u gewend bent van andere apps op uw telefoon. Bij volgend gebruik heeft u alleen de
4-cijferige code nodig om gebruik te maken van de COVapp.
Meldt u zich per ongeluk toch volledig af, dan volgt u bij volgend gebruik van de COVapp weer de
volgende aanmeldstappen vanaf stap 6, klik hier
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Afsluiten van de COVapp webversie
Als u klaar bent met het invullen van de vragenlijsten, klikt u niet op uitloggen. U sluit
de browser die u gebruikt heeft door te klikken op het kruisje rechtsboven in de hoek.
Afhankelijk van uw browser instellingen (bewaar cookies), wordt bij volgend gebruik om de door u ingestelde 4-cijferige code gevraagd of moet u inloggen met uw
emailadres en het door u gekozen wachtwoord.
Meldt u zich per ongeluk toch volledig af, dan volgt u bij volgend gebruik van de COVapp weer de volgende aanmeldstappen vanaf stap 2, klik hier
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Android

Handleiding

Ik wil de app gebruiken
op een Android telefoon
1. Registreren

Bekijk

2. Installeren

Bekijk

3. Gebruik

Bekijk

4. Veelgestelde vragen

Bekijk
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Android

Handleiding

Registreren
1

Deelnemerscode
Stap 1
Ga naar de website www.amigo-impact.nl
en klik op registreren.
Stap 2
Vul uw deelnemerscode in. Deze heeft u
ontvangen via de uitnodiging en bestaat
uit 10 letters en/of cijfers met een streepje
in het midden.
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Let op: dat bij het kopiëren
en plakken van uw
deelnemerscode geen
spaties gekopieerd worden.
Het maakt niet uit of u
hoofdletters of kleine letters
gebruikt.

2

Gegevens
Stap 3
Vul de gevraagde gegevens in.

Let op: bewaar uw
wachtwoord, dit heeft u later
nodig.

Stap 4
Maak zelf een wachtwoord aan.

U heeft de eerste stap van de
registratie succesvol voltooid!
Volgende stap: Installeren
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Android

Handleiding

Installeren
1

Zoeken
Stap 1
Ga op uw telefoon naar de
Play Store.
Stap 2
Klik rechtsonder in het menu op
‘Zoek’.
Stap 3
Type in de zoekbalk ‘COVapp’ en klik
op de button ‘Zoek’.

2

Installeer
Stap 4
Klik op de button ‘Installeren’ om de
app te installeren.
Stap 5
Klik op de button ‘Openen’ wanneer
de app is geïnstalleerd.

24

3

Gegevens
Stap 6
Vul uw e-mailadres in en het wachtwoord dat u
heeft aangemaakt bij het registreren

4

Verificatiecode
Stap 7
U ontvangt een verificatiecode per mail en/of sms
om uw account te verifiëren.
Let op! Het is belangrijk om de app niet af te
sluiten. Het wordt aangeraden de verificatiecode
op een vaste computer of laptop te ontvangen.
Stap 8
Vul de verificatiecode in de app in.

5

Voorwaarden
Stap 9
Lees de voorwaarden.
Stap 10
Accepteer de voorwaarden door onderaan
de tekst het schuifje aan te klikken (verschuift
naar rechts). Klik dan op aanvaarden.
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6

Pincode

Let op: deze code heeft
u later nodig om de app
opnieuw te openen en te
gebruiken, onthoud deze
code daarom goed.

Stap 11
Bedenk een 4-cijferige code en vul
deze in. Vul deze code nogmaals in ter
bevestiging.

U heeft de applicatie
succesvol geïnstalleerd!
Volgende stap: Gebruik
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Android

Handleiding

Gebruik
1

Openen
Stap 1
Open de COVapp op uw telefoon door op het
icoon te klikken.
Stap 2
Toets uw pincode in om in te loggen.

2

Welkom
Stap 3
Klik op het kopje ‘Welkom’ en lees de daaronder
staande tekst.
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3

Vragenlijsten
Stap 4
Onder ‘Mijn taken’ staan vragenlijsten die beschikbaar
zijn om in te vullen. Deze zijn te herkennen aan een
oranje rondje met daarin een plusje aan de rechterzijde
achter de titel van de vragenlijst.
Stap 5
Klik op de titel van de bovenste vragenlijst, dus met het
oranje rondje met daarin een plusje. Dit is de vragenlijst
waarmee u kunt starten. Het invullen van de ene
vragenlijst maakt een volgende vragenlijst beschikbaar.

Let op:
wanneer een
taak ‘grijs’ is, dan
kunt u deze nog
niet voltooien.
Dit kan b.v. een
taak zijn die pas
voltooid kan
worden nadat
andere taken zijn
voltooid.

Stap 6
Beantwoord de vraag/vragen op uw scherm. Klik
onderaan op
om naar de volgende vraag/vragen
te gaan.

4

Vraag types
Antwoord kiezen
Klik op ‘Tikken om te kiezen’ om de antwoorden
in beeld te krijgen. Door met uw vinger
over de opties heen te scrollen ziet u alle
antwoordmogelijkheden. Tik het antwoord aan dat
voor u passend is.
Ja/Nee
Tik het antwoord aan dat voor u passend is als
antwoord op de vraag.
Open vraag
Tik het venster onder de vraag aan. Hierna kunt u
het antwoord invoeren dat voor u passend is.
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Puntschaal
In de vragenlijst wordt gebruik gemaakt van
vragen met een schaal met 5 punten, van het ene
uiterste tot het andere.
Bij sommige van deze vragen zijn de uiterste
waarden beschreven onder de schaal, u kunt door
op een vakje te klikken aangeven wat voor u op
deze schaal passend is.
Voor andere van deze vragen is er geen waarde
vermeld, u ziet dan alleen 5 gekleurde vakjes met
een cijfer van 1 t/m 5. Door op een vakje te klikken
ziet u de bijbehorende beschrijving onder de
schaal en kunt u het voor u passende antwoord
geven.

5

Lever antwoorden in
Als u alle vragen van de vragenlijst ingevuld hebt, klikt u op ‘Lever antwoorden in’.
Uw antwoorden worden dan opgeslagen en de vragenlijst wordt afgesloten.

6

Geschiedenis
Reeds ingeleverde vragenlijsten zijn terug te vinden onder het kopje ‘Geschiedenis’.
De antwoorden op ingeleverde vragenlijsten kunt u zelf niet meer wijzigen. Mocht
er een fout staan, dan kunt u deze laten wijzigen door contact op te nemen met het
onderzoeksteam via amigoproject@uu.nl.

7

Profiel
Onder het kopje ‘Profiel’ staan uw eigen gegevens. Deze zijn aan te passen door te
klikken op het icoontje ( ) in de rechterbovenhoek.
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8

Info
Onder het kopje ‘Info’ kunt u informatie vinden over het onderzoek en uitleg van de
vragenlijsten.

9

Contact
Voor overige vragen kunt u voor onze contactinformatie terecht onder het kopje
‘Contact’. Hier staat dat u het onderzoeksteam kunt bereiken via amigoproject@uu.nl.

U weet nu hoe u de applicatie
moet gebruiken.
Naar onderdeel: Veelgestelde vragen
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Webapp

Handleiding

Ik wil de app gebruiken
via de webapp
1. Registreren

Bekijk

2. Webapp inlog

Bekijk

3. Gebruik

Bekijk

4. Veelgestelde vragen

Bekijk
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Webapp

Handleiding

Registreren
1

Deelnemerscode
Stap 1
Ga naar de website www.amigo-impact.nl
en klik op REGISTREREN.
Stap 2
Vul uw deelnemerscode in. Deze heeft u
ontvangen via de uitnodiging en bestaat
uit 10 letters en/of cijfers met een streepje
in het midden.

32

Let op: dat bij het kopiëren
en plakken van uw
deelnemerscode geen
spaties gekopieerd worden.
Het maakt niet uit of u
hoofdletters of kleine letters
gebruikt.

2

Gegevens
Stap 3
Vul de gevraagde gegevens in.

Let op: bewaar uw
wachtwoord, dit heeft u later
nodig.

Stap 4
Maak zelf een wachtwoord aan.

U heeft de eerste stap van de
registratie succesvol voltooid!
Volgende stap: Webapp inlog
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Webapp

Handleiding

Webapp inlog
1

Webapp inlog
Stap 1
Klik op deze link om de webapp te openen.
Stap 2
De pagina vraagt om de cookies melding
te accepteren en daarna om de app toe
te voegen aan het startscherm (zie de
afbeelding).
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2

Gegevens
Stap 3
Vul uw e-mailadres in en het wachtwoord dat u
heeft aangemaakt bij het registreren.

3

Verificatiecode
Stap 4
U ontvangt een verificatiecode per mail en/of sms
om uw account te verifiëren.
Let op! Het is belangrijk om niet de webpagina af
te sluiten, het wordt aangeraden de verificatiecode
op een ander apparaat te ontvangen.
Stap 5
Vul de verificatiecode in op de pagina.

4

Voorwaarden
Stap 6
Lees de voorwaarden.
Stap 7
Accepteer de voorwaarden door onderaan
de tekst het schuifje aan te klikken (verschuift
naar rechts). Klik dan op aanvaarden.
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5

Pincode

Let op: deze code heeft u
later nodig om de webpagina
opnieuw te openen en te
gebruiken, onthoud deze
code daarom goed.

Stap 8
Bedenk een 4-cijferige code en vul
deze in. Vul deze code nogmaals in ter
bevestiging.

U bent succesvol ingelogd!
Volgende stap: Gebruik
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Webapp

Handleiding

Gebruik
1

Openen
Stap 1
Open de webpagina op uw telefoon/computer
door op het icoon te klikken of naar deze link te
gaan.
Stap 2
Toets uw pincode in om in te loggen.

2

Welkom
Stap 3
Klik op het kopje ‘Welkom’ en lees de daaronder
staande tekst.
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3

Vragenlijsten
Stap 4
Onder ‘Mijn taken’ staan vragenlijsten die beschikbaar
zijn om in te vullen. Deze zijn te herkennen aan een
pijltje aan de rechterzijde achter de titel van de taak.
Stap 5
Klik op de titel van de bovenste vragenlijst. Dit is de
vragenlijst waarmee u kunt starten. Het invullen van
de ene vragenlijst maakt een volgende vragenlijst
beschikbaar.

Let op:
wanneer een
taak ‘grijs’ is, dan
kunt u deze nog
niet voltooien.
Dit kan b.v. een
taak zijn die pas
voltooid kan
worden nadat
andere taken zijn
voltooid.

Stap 6
Beantwoord de vraag/vragen op uw scherm en klik na
het invullen op ‘Lever antwoorden in’.

4

Vraag types
Antwoord kiezen
Klik op ‘Tikken om te kiezen’ om de antwoorden
in beeld te krijgen. Door met uw vinger
over de opties heen te scrollen ziet u alle
antwoordmogelijkheden. Tik het antwoord aan dat
voor u passend is.
Ja/Nee
Tik het antwoord aan dat voor u passend is als
antwoord op de vraag.
Open vraag
Tik het venster onder de vraag aan. Hierna kunt u
het antwoord invoeren dat voor u passend is.
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Puntschaal
In de vragenlijst wordt gebruik gemaakt van
vragen met een schaal met 5 punten, van het ene
uiterste tot het andere.
Bij sommige van deze vragen zijn de uiterste
waarden beschreven onder de schaal, u kunt door
op een vakje te klikken aangeven wat voor u op
deze schaal passend is.
Voor andere van deze vragen is er geen waarde
vermeld, u ziet dan alleen 5 gekleurde vakjes met
een cijfer van 1 t/m 5. Door op een vakje te klikken
ziet u de bijbehorende beschrijving onder de
schaal en kunt u het voor u passende antwoord
geven.

5

Lever antwoorden in
Als u alle vragen van de vragenlijst ingevuld hebt, klikt u op ‘Lever antwoorden in’.
Uw antwoorden worden dan opgeslagen en de vragenlijst wordt afgesloten.

6

Geschiedenis
Reeds ingeleverde vragenlijsten zijn terug te vinden onder het kopje ‘Geschiedenis’.
De antwoorden op ingeleverde vragenlijsten kunt u zelf niet meer wijzigen. Mocht
er een fout staan, dan kunt u deze laten wijzigen door contact op te nemen met het
onderzoeksteam via amigoproject@uu.nl.

7

Profiel
Onder het kopje ‘Profiel’ staan uw eigen gegevens. Deze zijn aan te passen door te
klikken op het icoontje ( ) in de rechterbovenhoek.
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8

Info
Onder het kopje ‘Info’ kunt u informatie vinden over het onderzoek en uitleg van de
vragenlijsten.

9

Contact
Voor overige vragen kunt u voor onze contactinformatie terecht onder het kopje
‘Contact’. Hier staat dat u het onderzoeksteam kunt bereiken via amigoproject@uu.nl.

U weet nu hoe u de webapp
moet gebruiken.
Naar onderdeel: Veelgestelde vragen
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