Korte toelichting voor eerste gebruikers van
Computerprogramma’s van Interactiewijzer

De computerprogramma’s ogen wellicht wat verouderd, maar ze bieden in alle versies van Windows*
dezelfde goede ondersteuning voor praktisch gebruik van Interactiewijzer.
Het vergt echter wel even wat ‘oefenen’ als je het programma voor de eerste keer zou gebruiken.
Voor het invullen van de BOTS-lijsten is dan vooral het volgende van belang:
-

Openen van de BOTS-vragenlijst:
o Start het programma
o Druk op de knop “Interactiewijzer” (IAW)
o Druk op de knop “Invullen Vragenlijst “ (handje op notitieblok)

-

Vul de (eventueel geanonimiseerde) personalia in, klik op het pijltje naar de volgende
bladzijde met toelichting en lees die. Klik vervolgens weer op het pijltje.

-

Kruis het vakje ‘toelichting’ aan, zodra de eerste vraag verschijnt!

-

Vul alle lijsten (A1, A2, B1 en B2) in één sessie in.

-

Opgelet!! Vergeet vooral niet na vraag 8 van lijst B2 om ÉÉRST de resultaten op te slaan
op een voor jou makkelijk vindbare plek (klik daarvoor op “bewaren iaw-scores” met de
“disketteknop” in de bovenste regel)! Je loopt anders het risico alles kwijt te raken.

-

De Interactiewielen van je casus kun je openen met de knop met het groene wiel op de
bovenste regel. Je kunt die wielen uitprinten op papier. Of je kunt ze opslaan als pdf-bestand
als je een pdf-printer hebt geïnstalleerd.

-

Verslaggeving kun je vinden onder de knop met het handje dat papier vasthoudt. Het verslag
kun je vervolgens bewerken, printen en opslaan met de knoppen die op die pagina onderaan
in beeld komen. Het verslag wordt opgeslagen als een rtf-bestand. Bijna alle tekstverwerkers
kunnen een rtf-bestand openen.

-

Reeds opgeslagen score-bestanden kun je weer laden met de gele mapknop op de bovenste
regel.

-

LET OP: "Schakelen" tussen de hierboven genoemde knoppen doe je via het Rode Kruisje
links-onder (bijv. van “Interactiewielen” naar Verslag/Handelingsplan).

* NB: In enkele versies van Windows kunnen de Helpbestanden van het programma NIET
geopend worden.
-

Nog een TIP: Je kunt de resultaten van handmatig ingevulde BOTS-vragenlijsten ook
verwerken met het programma.
De Typ-in versie is daarvoor de snelste manier:
o
o
o

Start het programma
Druk op de knop “Interactiewijzer” (IAW)
Druk op de knop “Typ-in Scores “ (rood stiftje op 01-blad)
Veel succes met Interactiewijzer in je werk!
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