
De eerste keer invoeren 
 

Als je nog nooit een vragenlijst hebt ingevoerd, begin met het invoeren van de voorbeeld 
vragenlijst (01111). De voorbeeldvragenlijst is in de laptoptas, samen met andere 
instructiematerialen. 
 

Instructies voor het invoeren van de voorbeeldvragenlijst  
 
� Open de map DOiT op de DESKTOP 
� Ga naar vragenlijsten 
� Ga naar de map Oefenvragenlijst 
� Open het .bla-bestandje 
� Druk op de groene pijl boven in de werkbalk 
� Druk op OK als de ‘boodschap’ verschijnt! 
� Een invoerscherm gaat open en je kunt beginnen met het invoeren van de 

vragenlijst! 
 
 
Belangrijk!!!  
 
� Er wordt een logboek bijgehouden voor bijzondere gevallen (bijv. twee 

antwoorden aangekruist bij één antwoordmogelijkheid etc.). Het logboek is 
hetzelfde als bij het invoeren van de antropometrische data, schrijf steeds het 
codenummer van de scholier op! 

 
Voorbeeld: 
18212  variabelenaam  2 antwoorden  missing value (ctrl K) 

 
 

� Een missing value (MV) wordt aangegeven met een vraagteken, ctrl. K intoetsen, 
er verschijnt een vraagteken met gele achtergrond  

� Wanneer er twee antwoorden gegeven zijn bij één antwoordmogelijkheid dan is 
dit een missing value (MV). 

� Wanneer er niets is aangekruist is dit ook een missing value (MV) 
� Voer de gegevens van de vragenlijst in zoals ze opgeschreven zijn, ook al lijken 

deze waarden niet te kloppen, dit noteer je wel in het logboek, maar je voert het 
in zoals het in de vragenlijst staat!!  

 
 
� Het doel van het invoeren is het zo precies mogelijk overdragen van de VL in het 

programma! 
 
 
Als je klaar bent met invullen bespreek je je invoer achteraf met David of Amika. 
Als geen van beide aanwezig is, kun je hier onderaan kijken. 
 
Succes! 
Amika 

 



Specifiek per vraag 
 
Vraag A. 
A1  Geen kruisje gezet, missing value → ctrl. K. 

Meerdere kruisjes gezet , missing value → ctrl. K. 
A2  Niet ingevuld, missing value → ctrl. K. 
A3 t/m  A12 Geen kruisje gezet, missing value → ctrl. K. 

Meerdere kruisjes gezet , missing value → ctrl. K. 
A8  Bij anders 11 invoeren, wat dat is hoeft niet genoteerd te worden (alleen 

kruisje ingevuld in vragenlijst en geen uitleg van wat dan opschrijven in 
logboek) 

 
Vraag B. 
B0  Ingevuld dat er nooit gewone frisdranken gedronken worden maar wel top drie 

frisdranken en verder ingevuld, dan aangeven dat er WEL gewone frisdrank 
wordt gedronken en verder de antwoorden invoeren, noteer dit altijd in het 
logboek!  

B1 Bijvoorbeeld alleen top 1 en top 2 ingevuld, ga dan door met enter, top 
nummer 3 is dan geen missing value 

B2 + B3 Bij meer dan 1 gegeven antwoord, missing value 
B4 + B5  Wanneer niet alle vakjes zijn ingevuld dan geef je gewoon een enter en ga je 

door naar de volgende vraag, is namelijk geen missing value maar dit drinken 
ze dan blijkbaar niet. 

B6  Ingevuld dat er nooit light frisdranken gedronken worden maar wel top drie 
light frisdranken en verder ingevuld, dan invullen dat er WEL light frisdrank 
gedronken wordt en verder de antwoorden invoeren, noteer dit altijd in het 
logboek!  

B6a,b,c  Bijvoorbeeld alleen top 1 en top 2 ingevuld, ga dan door met enter, geen 
missing value 

B7 + B8 Bij meer dan 1 gegeven antwoord, missing value 
B9 + B10 Wanneer niet alle vakjes zijn ingevuld dan geef je een enter en ga je door naar 

de volgende vraag, is namelijk geen missing value maar dit drinken ze dan 
blijkbaar niet. 

B11  Ingevuld dat er nooit vruchtensap gedronken worden maar wel top drie 
vruchtensap en verder ingevuld, dan aangeven dat er WEL vruchtensap wordt 
gedronken en verder de antwoorden invoeren, noteer dit altijd in het logboek! 

B16   Ingevuld dat er nooit water gedronken wordt maar wel top drie water en verder 
ingevuld, dan invullen dat er WEL water gedronken wordt en verder de 
antwoorden invoeren, noteer dit altijd in het logboek!  

B20 Ingevuld dat er nooit frisdranken gedronken worden maar wel top drie  
frisdranken en verder ingevuld, dan invullen dat er WEL frisdrank gedronken 
wordt en verder de antwoorden invoeren, noteer dit altijd in het logboek! 

B21 Let op hier kunnen meerdere antwoordmogelijkheden gegeven worden. Klik 
meerdere opties aan of zet er een streepje tussen in de invoerbalk 

B41 Let op hier kunnen meerdere antwoordmogelijkheden gegeven worden. Klik 
meerdere opties aan of zet er een streepje tussen in de invoerbalk. 

 
Vraag C. 
C9 + C10 Eerst uren invoeren, daarna komen de minuten, voor 0 een enter. Wanneer er 

bijvoorbeeld 80 minuten is ingevuld, maak je daar zelf 1 uur en 20 minuten 



van. Noteer dit wel in de vragenlijst (met jou initialen en datum erbij) en noteer 
het in het dagboek. 

C11 Ingevuld dat er nooit TV gekeken wordt maar de daarop volgende vragen zijn 
wel ingevuld, dan aangeven dat er WEL TV wordt gekeken en verder de 
antwoorden invoeren, noteer dit altijd in het logboek! 

C15 Ingevuld dat er nooit gecomputerd wordt maar de daarop volgende vragen zijn 
wel ingevuld, dan aangeven dat er WEL gecomputerd wordt en verder de 
antwoorden invoeren, noteer dit altijd in het logboek! 

 
Vraag D. 
D1 + D5 Ingevuld dat er nooit gelopen of gefietst wordt maar de daarop volgende 

vragen zijn wel ingevuld, dan aangeven dat er WEL gelopen of gefietst wordt 
en verder de antwoorden invullen, noteer dit altijd in het logboek! 

D6 Bij anders 9 invullen, wat dat dan precies is hoeft verder niet genoteerd te 
worden. 

D13 Hier staat een fout in de vragenlijst, antwoorden moeten aflopen naar veel 
dunner, je vult in wat er ingevuld is tenzij er bij is geschreven dat het veel 
dunner moet zijn. 

D28 Er mag maar 1 antwoord aangekruist worden, zijn er meerdere antwoorden 
aangekruist dan wordt dat aangegeven als missing value 

 
Vraag E. 
E1 Wanneer iemand niet lid is van een sportvereniging en er wordt bij een 

volgende vraag gevraagd of er een andere sport bij een vereniging wordt 
gedaan NEE invoeren (3x) 

E2 Let op: in minuten! 
E7 t/m E10 Tijdsduur in uren en minuten invullen dus voor anderhalf uur invullen zoals het 

er staat : 1.30 
E11 Ingevuld dat er geen bijbaantje is maar de daarop volgende vragen zijn wel 

ingevuld, dan aangeven dat er WEL een bijbaantje is en verder de antwoorden 
invullen, noteer dit altijd in het logboek! 

 
Vraag F. 
F1 Wanneer er ingevuld is dat er geen snacks gegeten worden en de daarop 

volgende vragen zijn wel ingevuld, dan aangeven dat er WEL snacks gegeten 
zijn en verder de antwoorden invullen, noteer dit altijd in het logboek! 

F4 Wanneer er ingevuld is dat er geen snoep gegeten wordt en de daarop volgende 
vragen zijn wel ingevuld, dan aangeven dat er WEL snoep gegeten wordt en 
verder de antwoorden invullen, noteer dit altijd in het logboek 

F7 Wanneer er ingevuld is dat er geen lichte tussendoortjes gegeten worden en de 
daarop volgende vragen zijn wel ingevuld, dan aangeven dat er WEL lichte 
tussendoortjes gegeten worden en verder de antwoorden invullen, noteer dit 
altijd in het logboek! 

F10  Wanneer er ingevuld is dat er geen groente en fruit gegeten worden en de 
daarop volgende vragen zijn wel ingevuld, dan aangeven dat er WEL groente 
en fruit gegeten zijn en verder de antwoorden invullen, noteer dit altijd in het 
logboek! 

F40 Er zijn twee vragen F40 in de vragenlijst, loop het blaise programma door en 
beiden vragen komen aan bod! 


