Handleiding voor de klankbordgroepleden
1. Het platform in het kort
NBA Open draait op een online platform (Mett) waarbij het mogelijk is om snel ideeën uit te wisselen
en hierover met deelnemers aan het platform te discussiëren. Soms kan dat in klein verband (zoals
de kerngroep), maar dat kan ook in groter verband zoals in de online Klankbordgroep. Het platform is
eigenlijk al een soort community. Ter bevordering van het groepsgevoel is het dan ook zinvol om je
profiel zo snel mogelijk aan te passen, liefst met foto.

2. Hoe meld je je aan en wat vind je in je klankbordgroep
(We nemen Design Lab Fellowship als voorbeeld)
Klik op afbeelding design lab Fellowship en je komt de desbetreffende pagina. Klik vervolgens op:

Dan kom je op de registratiepagina ‘Aanmelden design lab Fellowship’. Vul je gegevens in en
accepteer de gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring. Klik vervolgens op Ga verder.

Na het accepteren klik je op Ga verder.
Je krijgt vervolgens een melding dat er een email is verstuurd en volg de instructies in de email.
Je gaat vervolgens terug naar de hoofdpagina. Log in met je email en wachtwoord. Dat kan via de
knop ‘inloggen’ rechtsboven.

Je bent ingelogd en wat nu?

Als je je hebt aangemeld voor de klankbordgroep en je bent ingelogd, kun je onder het tabblad item
Design Labs, jouw design lab kiezen. Nu kom je op de pagina van je design lab en zie je links het
menu. De indeling is bij alle design labs hetzelfde.
Het menu kent de volgende items en is bij alle design labs hetzelfde:
- Prikbord
- Documenten
- Leden Klankbordgroep
- Agenda
- Groepen
1. Prikbord
Het prikbord is bedoeld als berichten-overzicht, een beetje als je tijdlijn op Facebook of Twitter.
Dit prikbord is voor iedereen van de kerngroep en van de klankbordgroep. In bijlage 1 lees je hoe
je een bericht kunt toevoegen op het prikbord.
2. Documenten
Bij de documenten kunnen zowel klankbordgroepleden als kerngroepleden stukken plaatsen.
Deze documenten zijn zichtbaar voor iedereen van de kerngroep en van de klankbordgroep.
3. Leden Klankbordgroep
Dit is eigenlijk het Smoelenboek van het Design Lab. Hierin staan alle kerngroepleden,
klankbordgroepleden en de programmamanagers van het design lab.
4. Agenda
Hierin kunnen belangrijke data worden opgenomen. De agenda is zichtbaar voor alle
kerngroepleden en klankbordgroepleden.
5. Groepen
Deze pagina is alleen zichtbaar voor de kerngroepleden en de programmamanagers en niet voor
klankbordgroepleden.

3. Vul je profiel in en zet notificaties aan
Ter bevordering van het groepsgevoel is het zinvol om je profiel zo snel mogelijk aan te passen, liefst
met foto. Zet ook je notificaties aan in je profiel zodat je automatisch een e-mail krijgt wanneer er
iets gebeurd binnen je klankbordgroep. Hieronder leggen we uit hoe dat moet.
Er zijn twee manieren om in je eigen profiel te komen: Klik rechtsboven op het pijltje naar beneden
dat naast jouw voornaam staat OF klik onderaan de pagina in de zogenaamde footer op Profiel.
Je staat nu in jouw profiel-pagina. Onder je naam en mailadres (dus nog boven de tabbladen) staat
de button

Als je hierop klikt kom je in je profiel:

In je profiel kun je verschillende dingen instellen:
-

-

Met de knop Inloggegevens kun je een nieuw wachtwoord aanmaken en je mailadres aanpassen
Je kunt je profiel verder aanvullen met bijvoorbeeld werkgegevens en interesses
Onder het tabblad Instellingen kun je de notificaties instellen die je wilt ontvangen.
Bij Profielfoto kun je een eigen foto uploaden, dat hoeft natuurlijk niet, maar maakt je profiel wel
persoonlijker en draagt bij aan het groepsgevoel.
Bij Instellingen bepaal je zelf wat andere mensen allemaal zien of niet zien. Hier kun je ook de
notificaties instellen om op de hoogte te blijven van de activiteiten op het platform. Als lid van
het design lab kun je zelf aangeven welke pagina’s, groepen je wilt volgen. Je ontvangt dan een
mail zodra er iets nieuws wordt toegevoegd. Het belletje bovenaan geeft aan wanneer er nieuwe
updates zijn.
Hier kun je, als je dat wilt, ook je hele profiel verwijderen. Je wordt dan van het platform
verwijderd.
Je profiel is alleen zichtbaar voor de leden en klankbordgroepleden van het design lab waar je lid
van bent. Dus niet voor leden van andere klankbordgroepen.
Wil je ook zien wat andere klankbordgroepen doen, meld je dan aan via de aanmeldlink op de
desbetreffende design-lab-pagina.

