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Eva

Evalueren
Analyseren
Optimaliseren

Evalytics is het nieuwste op het gebied van
evaluatiesoftware voor het hoger onderwijs. Met
Eva kan je snel en eenvoudig het onderwijs
evalueren met behulp van een mobiele- en een
webapplicatie.
Eva is gemaakt voor en met input vanuit het
onderwijs, en biedt voor alle betrokken partijen
(docent, student en manager) meerwaarde.

Voor wie is Eva?
Eva is in samenwerking met het onderwijs ontwikkeld en biedt veel waarde voor de drie belangrijkste partijen in het
evaluatieproces; managers, docenten, en studenten. Zo verlicht zij de last met het versimpelde evaluatieproces.

Student
De student kan met de mobiele app of webapp op school, thuis of onderweg het
onderwijs, de docent of de toets evalueren. Het gebruik van de mobiele applicatie is
laagdrempelig en sluit aan bij de digitale trends van deze generatie.

Docent
De docent heeft toegang tot een eigen online portaal met persoonlijk evaluatierapport
zodat deze zich op professioneel vlak verder kan ontwikkelen. Aan de hand van de
geanonimiseerde feedback van studenten kunnen docenten actief werken aan een
optimale leskwaliteit.

Manager
In het online portaal kunnen evaluaties met een klik op de knop worden klaargezet en de
evaluatieresultaten bekeken worden. Ze zijn zo weergeven dat ze gemakkelijk te vertalen
zijn in verbeteracties. De resultaten kunnen gebruikt worden voor het verbeteren van het
curriculum of als input bij functioneringsgesprekken.

Waarom Eva?
Eva geeft je meer tijd en ruimte om je te focussen op de daadwerkelijke verbeteracties van het onderwijs; door
haar eenvoud is Eva makkelijk in gebruik en de belangrijkste zaken handelt zij automatisch voor je af.

Groot gebruikersgemak

Mobiele app en webapp

Eva staat voor gemak; geen complexe software
met te veel opties, maar software die je helpt. Na
het eenmalig inrichten van het portaal (circa één
uur) zet je binnen enkele minuten een evaluatie
klaar. Eva regelt de rest en na afloop kan je meteen
de resultaten bekijken.

Eva is gemaakt om mobiel te kunnen evalueren.
Het is ook mogelijk om online via de webapp te
evalueren; een evaluatie kan ook ingezet worden
per mail. Een combinatie is eveneens mogelijk.

Hoogwaardige rapportages

Kost- en tijdbesparend

Eva realiseert kwalitatief hoogwaardige rapportages op module-, docent- en evaluatieniveau. Dit
geeft je op de gewenste niveaus een duidelijk
overzicht. Met één druk op de knop exporteer je
deze resultaten wat het laten vervaardigen van een
rapportage door een externe partij overbodig
maakt.

Het evalueren van het onderwijs kost een opleiding
veel tijd, geld en moeite. Door de lastige zaken te
faciliteren, bespaart Eva dure arbeidskrachten en
materiaalkosten die nodig zijn voor het uitzetten,
verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen van
de evaluaties en de uitkomsten.

Slimme correlaties
Eva is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs wat
betekent dat er slimme correlaties gelegd kunnen
worden op docent-, module- en toetsniveau. Zo zijn
deze resultaten niet alleen los te bekijken, maar
worden ze ook gekoppeld weergeven. Zo geeft Eva
inzicht in correlaties die je anders zelf zou moeten
ontdekken.

Bekijk de voortgang van een vak
over een langere periode

Eenvoudige kwaliteitsborging

Privacy en veiligheid gegarandeerd

Eva geeft de evaluatieresultaten zo weer dat
verbeteracties makkelijk geformuleerd kunnen
worden. Hiermee ondersteunt zij de plan-do-checkact (PDCA) cyclus. Waar docenten een reflectie
kunnen schrijven op de eigen resultaten, kunnen
managers een borging schrijven en zich hiermee
richten op het verbeteren van het curriculum. Ook
handig tijdens een accreditatie.

Privacy staat bij Eva vooraan en wordt altijd
gewaarborgd. Studenten evalueren 100% anoniem
en ook de docenten hebben geen inzicht in elkaars
resultaten.

Terugkoppeling naar studenten
Een goede terugkoppeling van de resultaten naar
studenten is essentieel. Met een paar klikken stelt
de kwaliteitsmanager een compacte terugkoppeling samen welke verstuurd kan worden naar
de app en/of per e-mail.

Eva is geïnstalleerd in een sterk beveiligde
omgeving, gebaseerd op de ISO 27001 en 27002
standaard. Daarnaast worden regelmatig security
audits uitgevoerd. Ook alle verbindingen zijn
versleuteld en er wordt meerdere keren per dag een
volledige back-up gemaakt naar een datacenter op
een externe locatie.

Slimme verbanden

Benchmarking

Eva is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs wat
betekent dat er slimme correlaties gelegd kunnen
worden op docent-, module- en toetsniveau. Zo zijn
deze resultaten niet alleen los te bekijken, maar
worden ze ook gekoppeld weergeven. Zo geeft Eva
inzicht in correlaties die je anders zelf zou moeten
ontdekken.

Een vergelijking binnen je eigen instelling is
interessant, maar het vergelijken met andere
instellingen is nóg interessanter. In Eva kan je
benchmarking activeren wat het vergelijken van
resultaten tussen modules, opleidingen, en
instellingen mogelijk maakt. Allemaal zonder dat er
gevoelige gegevens zichtbaar worden.

Vragensets van Eva of jezelf

Gemakkelijke implementatie

Bij het klaarzetten van een evaluatie kan gekozen
worden uit de door Eva beschikbaar gestelde
vragensets, uit de eigen vragensets, of een
combinatie van beide. De vragensets ontwikkeld
door Eva bieden mogelijkheid om te benchmarken,
zijn samengesteld i.s.m. hogescholen en bevatten
de belangrijkste vragen over de lessen, toets en de
docent.

Eva wordt als een ‘software as a service’
aangeboden. Dat wil zeggen dat de dienst
helemaal gefaciliteerd wordt. Zo zijn er geen
nieuwe inloggegevens nodig; studenten, docenten
en managers kunnen inloggen met eigen hogeschool- of universitaire accountgegevens. Eva
ondersteunt de (kwaliteits)manager met een
heldere implementatietoolkit.

Voorbereiden
Workflow

Modules en docenten toevoegen
Vragenset maken
Evaluatie klaarzetten

Informeren
Mail en sms naar docenten
Handige instructies
Pushberichten en/of e-mails naar studenten

Dit doet Eva
voor jou

Herinneren
Automatische reminders
Verschillende pushniveaus

Automatisch berekenen
Resultaten meteen beschikbaar
Verschillende rapportages en exports
Terugkoppeling naar docenten en studenten

Analyseren
Overzichtelijke rapportages
Over de jaren heen
Benchmarking

Hoe werkt Eva?
Eva biedt een toegankelijke evaluatiemethode en zorgt ervoor dat docenten en studenten de focus op het
onderwijs kunnen behouden zonder complexe formulieren of ingewikkelde software.
Door tijdrovende elementen te elimineren en zo veel mogelijk te faciliteren, verlegt Eva de focus van het in gang
zetten van het evaluatieproces naar het écht verbeteren van het onderwijs.

Stap 1: voorbereiding
Zet in het online portaal gemakkelijk en snel een evaluatie klaar. Eva heeft hiervoor een simpele en duidelijke
workflow.
Eigen vragensets
Met Eva kun je gemakkelijk je eigen vragensets invoeren. Bij het aanmaken van een evaluatie kan je één of
meerdere sets selecteren en zo een evaluatie geheel naar wens samenstellen. Voor elke vraag kan je een
antwoordoptie kiezen (bijvoorbeeld een tienpuntsschaal of een open vraag), of een Engelse vertaling toevoegen.

Stap 2: informeren
Nu de evaluatie klaar staat is het tijd om de
docenten en studenten te informeren. Omdat wij
betrokkenheid belangrijk vinden, vangt Eva dit
proces voor je af.
Docent-notificaties
Docenten worden per e-mail of sms op de hoogte
gesteld dat hun vak geëvalueerd gaat worden, en
ontvangen een handige instructiefolder waarmee
ze studenten kunnen begeleiden tijdens de
evaluatie. Ook worden ze automatisch geïnformeerd op andere belangrijke momenten in het
evaluatieproces.
Student-notificaties
Studenten ontvangen ook automatisch een bericht,
per e-mail en in de app, zodra zij een evaluatie
kunnen invullen en wanneer ze dit na enige tijd nog
niet gedaan hebben. Eva bepaalt per situatie welke
notificatiedruk het beste werkt; zo worden studenten bij een laag responspercentage vaker
gestimuleerd.

Stap 3: evalueren
De evaluatie staat klaar, en nu alle personen op de hoogte zijn gesteld kan er geëvalueerd gaan worden.
Mobiele app en webapp
De studenten kunnen de evaluatie zowel via het web als de mobiele app invullen. Ze kunnen dit tijdens een les op
school doen, maar ook in de trein of als ze thuis zijn. Internet is niet altijd nodig; offline evalueren is ook mogelijk.
SURFconext
Inloggen kan gewoon met de eigen inloggegevens van de Hogeschool of Universiteit. Door onze koppeling met
SURFconext zijn geen extra wachtwoorden of complexe koppelingen nodig. Nadat ze eenmalig hebben opgegeven
welke opleiding en leerjaar ze volgen, kunnen ze direct de evaluatie invullen en versturen.
Notificaties
Eva houdt haar studenten goed op de hoogte om een optimaal responspercentage te behalen. Door het slimme
notificatiesysteem kunnen studenten die vergeten zijn de evaluatie in te vullen een extra bericht krijgen als het
responspercentage nog te laag is, of als de evaluatie bijna eindigt.

Stap 4: analyseren
Nu de evaluatie is afgelopen is het tijd om de
gegevens te bekijken en te analyseren.
Automatisch berekend
Na afloop van de evaluatie worden de resultaten
vanzelf uitgerekend en beschikbaar gesteld in het
persoonlijk portaal. De resultaten worden ook
automatisch gekoppeld aan de juiste docent en
module, zodat je over de tijd heen gedetailleerde
rapporten opbouwt.
Export
Elke rapportage kan met één klik geëxporteerd
worden naar een Excelbestand of een PDFdocument. Handig tijdens besprekingen en voor
ontwikkelgesprekken.
Terugkoppeling
Een goede terugkoppeling van de resultaten naar studenten is essentieel. Met een paar klikken stel je een
compacte terugkoppeling samen welke verstuurd kan worden naar de app en/of per e-mail. Als afsluiting van de
evaluatie kan er voor het vak een kwaliteitsborging worden geschreven.

Wat biedt Eva?
Eva biedt een compleet evaluatieplatform specifiek uitgewerkt voor het onderwijs. Samengevat zijn de
kernelementen van Eva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een gebruiksvriendelijk en tweetalig webplatform;
een simpele workflow;
exporteerbare rapportages;
benchmarkvragen en optie voor eigen vragen;
een slim en automatisch notificatiesysteem;
evaluaties per e-mail en/of mobiel;
een mooie en handige mobiele applicatie voor Android en iOS, en een webapp;
terugkoppeling naar studenten;
veiligheid en anonimiteit.

Wij hechten veel waarde aan een goede implementatie, daarom bieden wij naast de kernelementen van Eva ook
het volgende:
•
•
•
•

een complete implementatie-toolkit voorzien van uitgebreide informatie, handleidingen, en video's;
een goede helpdesk voor al je vragen;
begeleiding op locatie;
uitwerking van gewenste functionaliteiten.

Eva draait volledig in de cloud en wordt aangeboden als Software as a Service. Dit betekent dat al het onderhoud
bij ons ligt en dat jij zonder zorgen gebruik kunt maken van Eva:
•
•
•
•

Software as a Service (SaaS);
dagelijkse back-ups naar externe locaties;
beveiliging gebaseerd op de ISO 27001 en 27002 standaard;
regelmatige updates.

Interesse gewekt?
Wij komen graag eens vrijblijvend langs om je een
beter beeld van Eva te geven, maar ook hier ben je
van harte welkom. Mocht je al verkocht zijn, dan is
een pilot al af te nemen voor slechts € 1295,-.
Wij zijn van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en
18:00 te bereiken op:
Haagweg 4 F12
2311AA Leiden
+31 (0)71 - 711 03 03
support@evalytics.nl
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