
 

 

Formulieren 
 
In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor                           
de Functioneel beheerder. Ter verduidelijking zijn op relevante onderdelen eveneens                   
schermvoorbeelden van de applicatie toegevoegd. 
 

Snel naar: 

 

1. Aanmaken en activeren formulieren 

2. Velden toevoegen 

3. Rechten toekennen 

4. Tijdlijn instellen 

5. Acties instellen 

6. Wizard 

7. Overige instellingen 

8. Aangemaakte formulieren gebruiken 

9. Velden vanuit het formulier gebruiken in kolommen 

 

1. Aanmaken en activeren formulieren 
Binnen Trajectplanner is het mogelijk om zelf formulieren aan te maken. Middels onderstaande wijze 
kunnen formulieren aangemaakt worden. 
 

Ga naar: Pakketbeheer – Instellingen - Overzicht aangemaakte formulieren 

 

 

Een nieuw formulier kun je toevoegen door de volgende stappen te doorlopen:  

● Klik in bovenstaand scherm op de knop Nieuw 
● Geef een formuliernaam op. 

 



 

● Selecteer het formulier type. Er kan gekozen worden uit de volgende opties; deelnemer, school, 
relatie, gebruiker, groep, intake, bpv of ouder. De keuze voor het type formulier heeft gevolgen 
voor waar in het pakket je de formulieren kunt selecteren en gebruiken.  
Voorbeeld: een formulier met het type intake kun je alleen binnen de intakemodule gebruiken. Een 
formulier met het type deelnemer kun je alleen op de deelnemerkaart gebruiken. Een formulier 
met het type groep kun je alleen op de groepskaart gebruiken. 

● Geef aan of het formulier schooloverstijgend is of niet. Dat wil zeggen dat het formulier dat je 
aanmaakt voor alle scholen in de omgeving te gebruiken is of alleen in de school waarin je het 
formulier nu aanmaakt.  

● Geef aan of de status gelogd moet worden. Dat wil zeggen dat er bij het afronden van een status 
binnen het formulier gelogd wordt wie het formulier heeft ingevuld en wanneer. Op dit moment 
ben je verplicht om een memo in te stellen.  

● Klik op Opslaan. Op dit moment verschijnt het formulier in de lijst bij ‘Beheren Formulieren’. Het 
formulier is in basis aangemaakt nu. Deze basis kun je uitbreiden met formuliervelden.  

 

Vervolgens is bij het aanmaken van formulieren het noodzakelijk om een workflow in te stellen. Dat wil 

zeggen dat je één of meerdere statussen aan het formulier verbindt.  

Voorbeeld: Een formulier kan bij aanmeldingen ingevuld worden door de administratie van de school en bij 

intake door de intaker. Per status kunnen de rechten tot het formulier dus verschillend zijn.  

Het aanmaken van de status(sen) doe je bij pakketbeheer > Instellingen > Statussen beheer 

 

● Klik op Nieuw 

● Vul de onderstaande velden in: De naam van de status van het formulier, de rollen die recht 

hebben tot deze status van het formulier en het aantal dagen. :

 

● Klik op Opslaan 

● De aangemaakte status is nu opgeslagen en kan geselecteerd worden bij de instellingen van het 

formulier dat je wilt aanmaken.  

● Ga terug naar Pakketbeheer > Instellingen > Overzicht aangemaakte formulieren 

● Klik op het zonnetje achter het formulier dat je zojuist hebt aangemaakt  
● Klik op de knop Toevoegen 
● Vink de gewenste status(sen) aan 
● Klik op Opslaan.  

 

Wanneer deze stappen zijn doorlopen kun je een formulier activeren. Een formulier die je aanmaakt is 

standaard nog niet geactiveerd.  

 



 

 

 

● Klik op het groene rondje achter het formulier  
● Bevestig de publicatie door het antwoord OK te selecteren. 

 

Om een formulier te verwijderen klik je op het rode kruis achter het formulier  

Om een formulier te bewerken klik je op het kladblok achter het formulier  

 

2. Velden toevoegen  
Om velden aan je formulier toe te voegen doorloop je de volgende stappen: 

● Klik op het groene plusje achter het formulier  
● Geef de naam van het veld op. 
● Geef bij initiële status aan of het veld standaard getoond of verborgen moet worden. Standaard 

verborgen velden kunnen getoond worden als gevolg van de actie ‘toon velden’.  
● Geef het veld type op. Je kunt de volgende opties kiezen.  

● Geef eventuele opmerkingen / notities op. Je kunt hierbij denken aan een instructie.  
● Geef aan of het veld verplicht ingevuld moet worden of niet. 

  
● Klik op Opslaan 

● Herhaal dit totdat alle velden aan het formulier zijn toegevoegd.  

 

3. Rechten toekennen 
Per formulier is het noodzakelijk om de rechten vast te leggen. 

● Klik op de poppetjes achter het formulier  
● Geef per item aan welke rol het veld mag inzien. De rollen die je hebt toegevoegd bij Statussen 

beheer kun je hier per veld selecteren of  niet. Wanneer je een rol toegang wilt geven tot alle 

 



 

 

velden dan klik je op de checkbox in de grijze balk meteen onder de titel van de rol.

 
 
 
 

4. Tijdlijn instellen 
Per formulier heb je de mogelijkheid om de tijdlijn weer te geven.  

● Klik op het klokje  

● Je kunt nu inzien binnen hoeveel dagen het formulier afgerond zal zijn. In het geval dat er 

meerdere statussen zijn dan worden deze statussen naast elkaar weergegeven. 

 

● Klik op  om het veld inactief te maken binnen een status.  

● Klik op om per veld aan te geven welke rol recht heeft op dit veld.  

● Klik op om een actie aan veld te koppelen.  

 

 

 

 



 

 5. Acties instellen 
Je kunt instellen of er bepaalde acties moeten plaatsvinden met betrekking tot het aangemaakte formulier. 

Zo kun je een vervolgactie instellen wanneer een veld is ingevuld (met een bepaalde waarde) of wanneer 

een formulier is afgerond. Hierbij kun je denken aan het versturen van een bevestigingsmail na het invullen 

van het formulier.  

● Klik op  op de regel van het formulier dat je hebt aangemaakt. 

 

● Klik op Nieuw om een nieuwe actie aan te maken.  

● Geef de nieuwe actie een naam en klik op Selecteer  Je hebt keuze uit de 

volgende acties. 

  

● Je actie is nu toegevoegd aan het formulier. Met de onderstaande sjablonen die achter op de regel 

staan kun je de actie verwijderen, bekijken of bewerken.  

● Klik op om de actie te bekijken en verder in te stellen.  

 



 

 

● In onderstaand voorbeeld stellen we een actie in met een check op het afronden van het formulier. 

 

Bij Uitkomst waar selecteer je de vervolgactie die moet plaatsvinden indien het formulier is 

afgerond. Klik op Selecteer vervolgactie. In dit voorbeeld selecteren we de vervolgactie Wijzig 

Intake status. De blauwe woorden zijn te bewerken als je erop klikt. In dit voorbeeld hebben we 

de intake-actie Inschrijven geselecteerd. Oftewel; Is het formulier waarvoor we de actie instellen 

afgerond? Dan wordt de intake status veranderd naar inschrijven.   

 

 

 

6. Wizard 
Met behulp van de wizard kun je ook een nieuw formulier aanmaken. Aan de hand van de wizard kun je de 

naam en het type van het formulier, de rollen, de status(sen) en de duur in één keer invullen. De overige 

inrichting van het formulier dient wel stap voor stap te gebeuren zoals in het vorige hoofdstuk werd 

beschreven.  

● Klik op wizard  

 



 

 

● Vul de onderstaande velden naar wens in: 

 

● Klik op Opslaan. 

● Klik op de volgende afbeelding om het formulier voor de school te activeren  

 

7. Overige instellingen 
Er zijn in het menu formulieren veel verschillende sjablonen te vinden. Vandaar dat we hier een toelichting 

geven op de betekenis van de sjablonen.  

● Het aangemaakte formulier kan worden geëxporteerd in een excelbestand. Klik daarvoor op het 

volgende sjabloon.  

● Er opent dan een nieuwe pop-up. Hier zie je de volgende sjablonen. Hier kun je selecteren welke 

gegevens je op de x-as en op de y-as wilt hebben. 

 

 

● Het is mogelijk om het formulier te openen als PDF. Klik hiervoor op het volgende sjabloon.  

 

● Om nieuwe velden aan het formulier toe te voegen kun je op het volgende sjabloon klikken. 

Je komt dan in het menu ‘formulier item terecht’. Hier kun je de velden naar wens invullen met 

betrekking tot het nieuwe item.  

● Klik op het oogje om het formulier in te zien.  

 



 

 

● Klik op het volgende sjabloon om het formulier te kopiëren.  

 

8. Aangemaakte formulieren gebruiken 
Wanneer alle bovenstaande stappen zijn doorlopen kun je het formulier gaan gebruiken. Afhankelijk  van 

het type formulier kun je het formulier in modules van Trajectplanner gebruiken. Zo kun je formulieren met 

type intake alleen gebruiken in de intakemodule en formulieren met type groepen alleen binnen de 

groepskaarten. Hoe je deze formulieren kunt toevoegen in de modules laten we zien in onderstaand 

voorbeeld (intake): 

● Zorg dat je een rol hebt die toegang heeft tot het formulier (zie hoofdstuk 3 Rechten toekennen).  

● Ga naar Intake > Aanmeldingen 

● Klik op een aanmelding, de prospect kaart wordt dan geopend.  

● Klik binnen de prospect kaart op formulieren.  

● Klik op Nieuw 

● Selecteer het formulier dat je wilt toevoegen door erop te klikken. 

● Het formulier is nu toegevoegd.  

● Aan de hand van de volgende knoppen kun je het formulier mailen, ingevulde velden opslaan, in 

PDF afdrukken, verwijderen of de velden tonen of verbergen.  

● Met  geef je het formulier de volgende status.  

● Met sluit je het formulier af en zijn de velden niet meer te bewerken.  

● Indien het formulier is afgerond kun je afhankelijk van je rol en rechten het formulier heropenen 

aan de hand van dit pijltje. . Daarna zijn de velden weer in te vullen.  

 

 

 

 



 

 9. Velden vanuit het formulier gebruiken in kolommen 
Binnen de intakemodule van Trajectplanner heb je de mogelijkheid om velden vanuit het formulier te 

gebruiken als kolommen. De voorwaarde is dat je bij de instellingen van het formulier gekozen hebt voor 

het formulier type ‘Intake’. Hoe je dit doet kun je lezen in het eerste hoofdstuk. Om de kolommen in te 

richten kun je de volgende stappen nemen: 

● Log in als administrator 

● Ga naar Pakketbeheer > Instellingen > Intake gegevens

 

● Klik op bewerken 

● Kies het menu van de intake waarvoor je de kolommen wilt instellen bij tabellen.

 

● Klik op  

● Gebruik de zoekbalk om te filteren. Vul de naam van het formulierveld in.  

● Klik het formulierveld aan.

 

● Sleep met  de verschillende kolommen in de gewenste volgorde. De formuliervelden zullen 

nu in die volgorde getoond worden in de intakemodule bij het submenu dat je gekozen hebt bij 

tabellen.  

 
 
 

 

 

 

 


