Gebruikershandleiding Google Forms voor selectietrainingen
Dit is een bijlage van het hockeyvisie artikel ‘De (on)mogelijkheden van beoordelen en selecteren
in de hockeysport’ door Niels Papen. Om alle beoordelingen van een selectietraining overzichtelijk
en snel in een Excel-bestand te krijgen, kan er gebruik worden gemaakt van Google Forms. Dit is
een online tool waarmee enquêtes/scoreformulieren gemaakt kunnen worden. De resultaten van de
enquête(s) worden uiteindelijk weergegeven in een Excel-bestand. Hierdoor ontstaat er een
totaaloverzicht waarin alle scores van alle spelers in één oogopslag te zien zijn. Dit overzicht kun je
vervolgens rangschikken van hoge naar lage scores en gebruiken als uitgangspunt voor de
selectiebespreking. Een voorbeeld van een enquête/scoreformulier en een totaaloverzicht is te zien
in figuur 1. In deze bijlage wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je Google Forms kan inzetten tijdens
selectietrainingen. Deze bijlage bevat 11 pagina’s, mede door het aantal afbeeldingen dat is
gebruikt. Het lijkt in eerste instantie veel werk. Als je echter doorhebt hoe het eenmaal werkt, kost
het uiteindelijk 10 minuten tijd om het digitaal scoreformulier te maken. Tijdens de
selectiewedstrijden heb je daar heel veel profijt van.

Figuur 1: Invullen scoreformulier en totaaloverzicht scores
Ter voorbereiding:
1. Zorg er allereerst voor dat je een Google account hebt. Een account is aan te maken via de
volgende link: https://accounts.google.com/SignUp?hl=nl.
2. Aanpassingen in Google Forms worden automatisch opgeslagen.
1. Ga naar
https://docs.google.com/for
ms en log in met je Google
account.
2. Je komt dan uit bij het
startscherm (zie afbeelding).
3. Klik vervolgens op het
plusteken rechtsonder in de
hoek om een nieuw formulier
aan te maken.
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Nadat je geklikt hebt op het
plusteken kom je uit bij het
scherm hiernaast.
4. Klik vervolgens op ‘Naamloos
formulier’ en verander dit in
een passende titel
(bijvoorbeeld
‘Selectietraining Meisjes B’).

5. Nadat je de titel hebt
veranderd, klik je op
‘Naamloze vraag’.
6. Er verschijnt dan rechts een
drop-down menu met daarin
de tekst ‘Meerkeuze’.
7. Klik op het drop-down menu
en er verschijnen
verschillende opties (zie
volgende afbeelding).
8. Klik de optie ‘Kort antwoord’
aan.

9. Verander ‘Naamloze vraag’ in
‘Naam beoordelaar’.
10. Zorg tevens dat de optie
‘Verplicht’ aanstaat (balkje
rechtsonder wordt dan
paars). Hierdoor zijn
beoordelaars verplicht om
deze optie in te vullen.
11. Klik vervolgens op het witgrijze plus teken in het
verticale balkje dat rechts
zichtbaar is. Er wordt dan
een nieuw venster gemaakt
(zie volgende afbeelding).
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12. Zorg dat het drop-down
menu op ‘Meerkeuze’ staat.
13. Tik de volgende vraag in:
Welke oefening wordt
beoordeeld?
14. Zorg wederom dat de optie
‘Verplicht’ aanstaat.

15. Tik bij ‘Optie 1’ in welk
onderdeel van het
hockeyspel wordt
beoordeeld. Bij meerdere
opties kun je op ‘Enter’
duwen en een extra optie
toevoegen. In het voorbeeld
worden de onderdelen 1)
Passen, 2) Aannemen, 3)
Scoren, 4) Afpakken, 4)
Sturen, 5) Omschakelen
balwinst en 6) Omschakelen
balverlies beoordeeld. Soms
staat de oefening dubbel
omdat Passen tijdens
dezelfde oefening beoordeeld
kan worden als Aannemen.
16. Je kunt een optie
verwijderen door op het
kruisje (x) te klikken.
17. Ter info: In de bijlage
‘Kijkwijzer hockey’ van het
hockeyvisie artikel ‘De
(on)mogelijkheden van
beoordelen en selecteren in
de hockeysport’ is een aantal
onderdelen van het
hockeyspel uitgewerkt. Deze
bijlage kun je gebruiken om
een keuze te maken wat je
gaat beoordelen. Het geeft
tevens een richtlijn waarop
je kunt letten bij het
beoordelen.
18. Klik vervolgens weer op het
wit-grijze plusje in de
verticale balk om een extra
venster aan te maken.
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19. Zorg dat het drop-down
menu op ‘Meerkeuzeraster’
staat.
20. Laat de vraag open. Zet hier
dus geen tekst neer. Anders
wordt het uiteindelijke
totaaloverzicht heel
rommelig.
21. Zorg dat de optie ‘Een
reactie in elke rij vereisen’
aanstaat. Het balkje kleurt
dan paars.
22. Tik bij de rijen de getallen 1,
2, 3, 4 enzovoorts in. Het
aantal getallen
correspondeert met het
aantal spelers dat meedoet
aan de selectietraining. Als je
40 spelers hebt, dan ga je
door tot nummer 40.
23. Tik bij de kolommen de
cijfers 1, 3, 4 en 6 in. Deze
cijfers corresponderen met
punten die je kunt geven
tijdens de selectietraining. Er
wordt in dit voorbeeld
uitgegaan van een
vierpuntsschaal. Bij een
vijfpuntsschaal kun je altijd
een kolom toevoegen.
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24. Als je alle stappen hiervoor
hebt doorlopen, dan zou je
dezelfde opbouw moeten
zien als de afbeelding
hiernaast.
25. Op de dag van de selectie
kun je de spelers die zich
afgemeld hebben
verwijderen uit de enquête.
Als speler 8 zich heeft
afgemeld, klik je op het
grijze kruisje achter nummer
8.

26. Als de enquête volledig is
vormgegeven, dan kun je
een online Excel-bestand
aanmaken door op de knop
‘Reacties’ te klikken en
vervolgens op het witte
plusteken in het groene
vakje.
27. Vink ‘Een nieuwe
spreadsheet maken’ aan en
klik vervolgens rechtsonder
op ‘Maken’.

28. Als je nogmaals op het witte
plusteken in het groene
vakje klikt, dan wordt het
Excel-bestand zichtbaar in
een nieuw tabblad. Als de
enquêtes worden ingevuld en
opgestuurd, kun je de

5

reacties hier live zien
binnenkomen. Je weet dan
ook meteen welke selecteur
nog ontbreekt.
29. Ga weer terug naar het
eerste tabblad. De volgende
stap is om de enquête te
sturen naar alle selecteurs.
Dit doe je door op de knop
‘Verzenden’ te klikken.

30. Klik vervolgens op het
icoontje dat lijkt op een
paperclip (zie afbeelding).

31. Er verschijnt een link. Deze
kun je verkorten door de
optie ‘URL verkorten’ aan te
vinken.
32. Klik vervolgens op ‘Kopiëren’.
33. Plak de link vervolgens in
een mail of in een Whats-app
bericht en stuur deze naar
alle selecteurs die op die dag
beoordelen.

6

34. De selecteur ontvangt een
bericht zoals hiernaast wordt
weergegeven.
35. Door op de link te klikken,
open je het scoreformulier.
36. Ter info: Vul de scores eerst
in op papier. Hierdoor heb je
altijd een back-up. Als alle
scores zijn ingevuld, dan klik
je de link aan en neem je de
scores over (doe dit aan het
einde van alle
selectietrainingen). Het kost
maximaal 2 minuten tijd.
37. Ter info: Als iemand geen
mobiel heeft, kun je de
mobiel van iemand anders
gebruiken. De link kan
meerdere keren gebruikt
worden.
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38. Als je op de link hebt geklikt,
kom je uit bij de enquête. Dit
kan op de telefoon, tablet of
laptop.
39. Laat de selecteur zijn/haar
naam invullen, klik het
onderdeel aan dat je
beoordeelt en vul vervolgens
de scores in van de spelers.
40. Als je alles hebt ingevuld,
klik je op ‘Verzenden’.
41. Als verzenden niet lukt, dan
ben je waarschijnlijk iets
vergeten in te vullen.
42. Als een speler geblesseerd
uitvalt en je hebt deze speler
niet kunnen beoordelen, dan
vul je een ‘1’ in bij de score.
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43. Als je de enquête opent op je
computer via Google Forms,
dan zie je dat er reacties zijn
binnen gekomen.
44. Klik op ‘Reacties’ en klik
vervolgens weer op het witte
plusteken in het groene
vierkantje. Er verschijnt dan
een Excel-bestand met
daarin alle reacties (zie
volgende afbeelding).

Online versie:

45. Het is aan te raden om in dit
online Excel-bestand geen
aanpassingen te verrichten,
zodat je altijd een back-up
hebt.
46. Je kunt het Excel-bestand
downloaden door op
‘Bestand’ te klikken.
47. Klik vervolgens op
‘Downloaden als’.

Gedownloade versie:

48. Tot slot klik je op ‘Microsoft
Excel’.
49. Open het gedownloade
bestand op je computer.

50. Klik op ‘Wijzig’ en vervolgens
op ‘Alles selecteren’.

51. Als alles geselecteerd is, dan
ga je naar ‘Opmaak’, ‘Kolom’
en ‘AutoAanpassen aan
selectie’. Hierdoor komen alle
scores overzichtelijk in beeld.
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52. Zorg dat alles geselecteerd
blijft en klik op ‘Gegevens’ en
vervolgens op ‘Sorteren’. Er
opent dan een nieuw venster
(zie volgende afbeelding).

53. Klik op het lege gedeelte
onder ‘Kolom’ en klik op ‘Wat
wordt er beoordeeld?’
54. Klik vervolgens rechtsonder
op ‘OK’.

55. Selecteer alle scores zonder
de nummers van de spelers
(zie cijfers in groene
vierkant).

56. Klik vervolgens op ‘Som’. Er
wordt dan een extra rij
zichtbaar met de totaalscores
van elke speler (zie volgende
afbeelding).
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-

In het groene vak
onderaan zie je de
totaalscores van elke
speler verschijnen.

57. Selecteer alle nummers van
de spelers, de scores én de
totaalscores (zie alle cijfers
in het groene vierkant).
58. Klik nogmaals op ‘Gegevens’
en vervolgens op ‘Sorteren’.

59. Klik op ‘Opties…’, vervolgens
op ‘Van links naar rechts
sorteren’ en sluit af met ‘OK’.

60. Selecteer de rij die
correspondeert met de rij
waarin de totaalscores staan.
In het voorbeeld is dat rij 16.

61. Selecteer bij het onderdeel
volgorde ‘Van groot naar
klein’. Druk vervolgens op
OK.
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62. Uiteindelijk is dit het
eindresultaat. Speler 7 heeft
de meeste punten gescoord,
gevolgd door speler 4, 2 en
3. Je kunt tevens per
onderdeel zien wat de score
van elke speler is.
63. Print het scoreformulier uit,
of projecteer het met een
beamer. Ga vervolgens in
gesprek/discussie met elkaar
waarbij je de volgende
punten kunt bespreken:
-

Welke spelers zijn
overduidelijk door?
Welke spelers scoren op
één onderdeel veel
zessen?
Welke spelers scoren
over het algemeen veel
vieren (positieve twijfel)?

Ter info: in het voorbeeld zijn
willekeurige scores gebruikt.
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