
Klantverhaal
Rob op 't Veld van Evaluatieservice Nijmegen

“Al zolang ik met TeleForm werk, hoor ik om me
heen dat papier een aflopende zaak is maar bij ons
wordt eigenlijk alleen maar meer papier gebruikt.” 

Een opvallend citaat van Rob Op ’t Veld,
Coördinator / software engineer bij
EvaluatieService in Nijmegen.  

EvaluatieService is al meer dan 10 jaar klant van
Simac en verwerkt jaarlijks tienduizenden
formulieren met TeleForm. 
 
Vanwege de TeleForm klanten- en relatiedag,
georganiseerd door Simac op 12 oktober 2017 waar
Rob één van onze gastsprekers was, legden we
hem een aantal vragen voor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe maakt EvaluatieService gebruik
van TeleForm? 
 
“Met TeleForm kan een formulier
helemaal naar wens worden
opgemaakt. En dat is precies wat wij
al jarenlang voor onze klanten doen.
Meestal krijgen we van een klant een
Word document met vragen.
Natuurlijk hebben we hier een
adviserende rol in om goed helder te
hebben wat de klant precies wil
meten, of de juiste vragen wel
gesteld worden om dat ook te weten
te komen. Als dat duidelijk is, maken
we vervolgens met TeleForm een
formulier voor de klant op. We
verwerken vooral cursusevaluaties en
tentamens. Voor cursusevaluaties is
het belangrijk dat de klant voor de
verschillende cursussen steeds
dezelfde vragenlijst gebruikt. Op die
manier kunnen cursussen vergeleken
worden en kunnen trendanalyses
gemaakt worden. De klant wil immers
weten of bepaalde verbeteracties
effect hebben gehad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarom ontwerpen we een template
dat jarenlang voor alle cursussen
gebruikt kan worden. De klant kan via
een online bestelmodule voor een
bepaalde cursus evaluatieformulieren
aanvragen en geeft daarbij zelf aan
op welke cursus, studiejaar docenten
etc. de vragenlijst betrekking heeft en
wat de oplage moet zijn. Hier hebben
we zelf aanvullende software voor
ontwikkeld. Op deze wijze maakt de
klant zelf iedere vragenlijst snel en
eenvoudig op, ook voor kleine
aantallen, omdat de klant keer op
keer gebruik maakt van een eigen
template.  Dus kwestie van u vraagt
wij draaien!”
 
Hoeveel formulieren verwerkt
EvaluatieService? 
 
“Veel! Heel veel! Ga maar uit van zo’n
700 verschillende toetsen die al voor
zo’n 60.000 exemplaren prints
zorgen. Daarnaast evalueren we
duizenden cursussen en ontwerpen
we ongeveer 150 nieuwe formulieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per jaar. Al met al hebben we het
totaal al snel over een half miljoen
prints op jaarbasis.”
 
De voordelen van TeleForm boven
andere oplossingen?

“TeleForm is met stip onze meest
intelligente oplossing. We werken
ook nog wel met een andere
oplossing maar daar kunnen alleen
formulieren met gesloten vragen in
opgenomen worden. Onze
klantvragen worden meer en meer
divers. Zo worden er steeds meer
formulieren aangevraagd waarin
open vragen opgenomen zijn en
wordt er steeds meer gewerkt met
handschriftherkenning. In TeleForm is
dat wel mogelijk. Zodoende vindt er
dus een duidelijke verschuiving naar
TeleForm plaats. Daarnaast kan je in
TeleForm werken met
programmeerscripts waardoor je een
formulier ‘intelligent’ maakt. Dat
scheelt heel veel verwerkingstijd.”
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Wat zijn de voordelen van TeleForm
voor de klant?

“Zoals genoemd is het voor de klant
mogelijk om ook met open vragen en
handschriftherkenning te werken
maar TeleForm biedt de klant meer
voordelen. Omdat we met een
standaard opmaak werken zien al
onze formulieren er eenduidig uit,
een strakke en basic lay-out. In de
praktijk blijkt dat het invullen
hierdoor snel gaat en er minder
fouten bij het invullen worden
gemaakt. Dit zorgt weer voor een
snelle (en daardoor goedkopere)
verdere verwerking.”
 
Hoeveel kost het opmaken van een
formulier? 
 
“Dat valt echt reuze mee, onze
klanten kunnen gebruik maken van
een groot aantal
standaardformulieren, zo hebben we
in de loop der jaren een grote
verzameling templates opgebouwd
van inmiddels wel meer dan 1000
verschillende. Ga indicatief uit van
ruim 100 euro per bladzijde (eenmalig
voor het opmaken). Onze repro
afdeling print alle vragenlijsten zelf
en ieder formulier heeft een uniek
nummer waardoor elke vragenlijst
identificeerbaar is. 

Verder hebben we allerlei
mogelijkheden voor analyses,
rapportages etc.”
 
Vindt er een verschuiving plaats van
papieren naar online formulieren? 
 
“Nee, in tegendeel! Al zolang ik met
TeleForm werk, hoor ik om me heen
dat papier een aflopende zaak is,
maar bij ons wordt eigenlijk alleen
maar meer papier gebruikt. Papieren
formulieren hebben in de praktijk om
meerdere redenen voordelen. Zo
wordt na een praktijkdag een
evaluatieformulier dat je na afloop
direct geeft veel vaker ingevuld dan
wanneer je achteraf online een
formulier mailt. Een heel ander
voordeel heeft te maken met de
schaalgrootte. Dat speelt vooral bij
het verwerken en afnemen van
tentamens. Vaak zijn er vier
piekmomenten in een studiejaar,
waarop veel tentamens worden
afgenomen. Je praat dan al snel over
duizenden studenten die tegelijk een
tentamen moeten maken. Terwijl er
vaak maar maximaal een paar
honderd PC`s beschikbaar zijn. Voor
die slag is gemaakt, dat gaat nog wel
een flink aantal jaren duren!”

Over Evaluatieservice 
 
EvaluatieService, onderdeel van de
Radboud Universiteit biedt met een
klein team van medewerkers
oplossingen op maat: oplossingen
die passen bij de organisatie,
onderzoekbehoefte en budget. In de
afgelopen veertig jaar heeft
EvaluatieService een divers en groot
klantenbestand opgebouwd,
waaronder veel onderwijsinstellingen
als hogescholen en universiteiten,
cursusaanbieders en landelijke
opleidingsorganisaties als ook
bedrijven, overheid en
non-profitorganisaties.
 
Wat wilt u weten? Laat het meten! 
 
Evaluaties, toetsen, rapportages....
Wat wilt u in kaart brengen? Over
welke data wilt u beschikken? Biedt
TeleForm ook uw organisatie
ongekende mogelijkheden? Lees
meer over TeleForm en
formulierverwerking op de website
van Simac of neem direct contact op
met Peter Bouwmans, Marcel
Wentink of Victor Weekhout van
Simac Document Solutions voor meer
informatie: Mail uw vragen naar:
info@simacds.nl of bel: 0318 649 699

'Victor, Rene en Peter van Simac denken met u mee!'
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