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Uitgebreide toelichting per onderdeel op: 

welke duidelijke en unieke 
naam krijgt het
formulier / product?

Welke vormgevings- 
template pas je toe op
het formulier?

Welk webadres (URL) 
krijgt het online formulier

Welke vraagtype(groep) 
gebruik je voor elke
specifieke vraag?

Welke validaties wil je 
op elke specifieke 
vraag toepassen?

Zijn er vragen die verplicht
ingevuld moeten worden
en zo ja, welke?

Welke afhankelijkheden
bevat het formulier?

Zijn er vragen die een 
standaardwaarde krijgen
en zo ja, welke?

Wil je hintteksten tonen 
in bepaalde velden op 
het formulier?

Wil je een een hulptekst
aanbieden? Bepaal de
hulptekst per vraag

Berekeningen? Defineer
deze ook in relatie tot 
andere velden

Welke foutmeldingen moeten 
worden getoond als
de invoer ongeldig is?

Over hoeveel pagina's
verdeel je de vragen en
hoe heet elke pagina?

Wil je een automatisch 
opgestelde samenvatting 
aanbieden?

Welke pagina(tekst) toont na 
succes? Welke bij een
gefaalde inzending?

Is er een betaling vereist? 
Accepteer je iDeal,credit-
card of overboeking?

Ga je formulieren 
maken, of laten 
maken in jouw 
favoriete 
formulierentool? 

Een goed formulier 
wordt begrepen door 
de invuller, kost 
weinig moeite en 
leidt niet tot 
vroegtijdig afhaken.  
Dat vraagt om 
aandacht, inlevings-
vermogen en de 
nodige 
voorbereiding. 

Deze checklist helpt 
jou om stap-voor-
stap alle informatie 
te verzamelen die je 
nodig hebt bij het 
maken -of laten 
maken- van een 
online formulier.

Zijn handtekeningen vereist?
In het formulier, of op
een pdf en van wie?

In welke periode moet het
formulier beschikbaar
zijn? Altijd of beperkt?

E-mail je de aanvrager
automatisch? En wat 
stuur je mee?

Naar welke collega's en/of 
applicaties wil je de
aanvraag doorsturen?

In de 
Formulierenserver 
zijn formulieren en 
(groepen) velden 
herbruikbaar. Zo kun 
je formulieren 
eenvoudig opnieuw 
inzetten met 
bijvoorbeeld een 
andere vormgeving, 
url en/of inlog (een 
nieuw product). 

De kleur van de stap 
vertelt op welke 
niveau deze wordt 
ingesteld.

Wil je tussentijds opslaan 
mogelijk maken voor 
dit formulier?

Vereist je formulier een login?
Via DigiD, EH, (Azure) AD?
En gebruik je een prefill?




