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Je kunt het GAS-formulier op 2 manieren invullen: digitaal of op papier. 
 

Digitaal 
Eerst leggen we uit hoe je gebruik maakt van de digitale invulmogelijkheid. Je hebt hiervoor nodig: 

 Het pdf-formulier GAS Geven 

 De Excel-documenten GAS Geven_dag of GAS Geven_week 
  
Als je het GAS-formulier digitaal wil gebruiken, maak je steeds een koppeling tussen het formulier (de pdf) 
en de meetgegevens (de Excel-file). Dat doe je met de knop ‘Selecteer Grafiek’ in het pdf-formulier; 
daarmee kun je de meetgegevens inladen. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat. We gebruiken in 
het voorbeeld een situatie waarin je iedere week 1 niveau hebt vastgesteld (GAS Geven_week) 
  

1.     Je begint met het in orde maken van de meetgegevens in het Excel bestand ‘GAS 
Geven_week.xlsx’ door aan de rechterkant de scores in te vullen. Dat kun je aan het eind van je 
GAS-schaalperiode doen, of iedere week als je een niveaubepaling hebt gedaan. Je ziet 
automatisch de punten en lijnen in de grafiek verschijnen. 
  

 
  

2.     Hierna sla je het Excel-bestand op onder een andere naam, waarin je de initialen van het kind en 
de datum opneemt, en eventueel het leergebied of kerndomein waar de schaal betrekking op 
heeft (bijvoorbeeld ‘GAS_MP_Spelling_20161010.xlsx’). 
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3.     Vervolgens ga je terug naar het formulier (het pdf-bestand dat je voor het kind hebt ingevuld) waar 
je klikt op ‘Selecteer Grafiek’. Hierdoor opent onderstaand scherm. 

  

 
  
Klik op ‘Bladeren…’ 
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4.     Middels onderstaand scherm kun je een bestand op je computer selecteren. Om een Excel-
bestand in te kunnen laden kies je onder ‘Acrobat PDF-bestanden (*.pdf)’ voor ‘Microsoft Office 
Excel (*.xls, *xlsx, *xlsm, *xlsb)’. Hierna worden alleen de Excel bestanden zichtbaar.  
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5.     Vervolgens selecteer je het Excel-bestand dat je bij stap 2 heb opgeslagen, waarna het Excel-
bestand gecomprimeerd wordt naar een afbeelding. Hierna volgt automatisch onderstaand 
scherm: 
  

 
  

6.     Zoals je in bovenstaand scherm kunt zien is de grafiek uit het Excel-bestand omgezet. Als je 
vervolgens kiest voor ‘OK’ wordt de grafiek in het pdf-formulier geladen. 

  

Met de hand 
Als je de scores liever met de hand intekent in de grafiek, dan kan dan ook. In dit geval kun je er voor 
kiezen om in het pdf-formulier een lege grafiek in te laden; dat is een Excel-bestand waar je geen 
meetgegevens hebt ingevuld. Print dan het lege pdf-formulier uit, en markeer de behaalde niveaus met 
pen in de grafiek. 


