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1. Opdrachten - Waar alle BrainTrigger opdrachten en inzendingen te vinden zijn
2. Aanmelden - Om jezelf aan te melden bij het BrainWeb
3. Login - Inloggen op het BrainWeb
4. Inzendcode - Inloggen met je unieke inzendcode voor je inzendpagina
5. Delen via - Deel de pagina op jouw netwerksites
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DEFINITIES
Account
Je account is de toegang tot je eigen gedeelte binnen de website. Je account bevat al je
gegevens.
De inloggegevens worden bij het aanmaken van het account per e-mail naar het emailadres gestuurd dat bij het account hoort.

Opdracht
Een opdracht bevat de uitdaging van een deelnemend bedrijf voor deelnemers aan
BrainTrigger. Opdrachten zijn te vinden onder het kopje “Opdrachten” op de website
verdeeld onder verschillende categorieën.

Inzending
Een Inzending is een pagina die door de eigenaar van een Account (een leerkracht of een
individuele deelnemer) wordt aangemaakt vanuit diens account. Bij de meeste
opdrachten kunnen meerdere inzendingen gedaan worden door een Account. De
inzendpagina’s kun je vullen met eigen teksten, foto’s, tekeningen en filmpjes. De
Inzending wordt (als deze klaar is) weergegeven op het BrainWeb bij de desbetreffende
opdracht onder het kopje “inzendingen”.

Deelnemer
Een persoon of groep die als ontwerper aan de slag gaat voor een BrainTrigger opdracht.
LET OP: de website meldt soms “leerkracht”, “leerling” en “groepen” in de helpteksten.
Als je als individu deelneemt aan een BrainTrigger opdracht kan dit verwarrend zijn. Een
individuele deelnemer die niet via een school deelneemt (niet voor alle opdrachten
mogelijk) is dus eigenlijk school, leerkracht en leerling tegelijk!

Opdrachtgever
Het bedrijf waarvan de betreffende opdracht afkomstig is.

Projectleider
De persoon bij BrainTrigger die de coördinatie en afstemming tussen deelnemer en
bedrijf uitvoert en beschikbaar is voor vragen (ook over de website).
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ALLES VASTZETTEN EN ARTIKELEN VERGROTEN
Op alle pagina’s van het BrainWeb zijn alle artikelen standaard ingeklapt. Zodra je met je
muis over een artikel gaat klapt deze automatisch uit. Zodra je met je muis weer weg
gaat bij een artikel klapt deze weer automatisch in. De niet uitgeklapte artikelen
verplaatsen zichzelf zodat alles mooi in de webbrowser past. Mocht je dit niet willen en
alles standaard uitgeklapt hebben zodat het zichzelf ook niet verplaatst dan kun je op de
“Alles vastzetten” knop drukken. Mocht je alles weer los willen hebben, klik dan weer
op dezelfde knop. Deze heeft dan de titel “Alles los”.
Mocht je een bepaald artikel willen vergroten tot de volledige grote van de webbrowser
klik dan op de knop “Vergroten”. Alleen dit artikel wordt dan vergroot. Deze knop is te
vinden bij elk artikel.
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AANMELDEN
Om je aan te melden als deelnemer klik je op het knopje aanmelden, rechtsboven op de
site. Daarop ontvang je een E-mail met daarin een link om je account te activeren. Deze
E-mail bevat ook je accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) dus bewaar deze
goed. Via de link in de e-mail kun je ook meteen inloggen en je overige gegevens
invullen. Na het aanmelden kan het zijn dat je deelname moet worden goedgekeurd door
de projectleider. Voor sommige projecten is deelname automatisch goedgekeurd.
LET OP: de website meldt soms “leerkracht”, “leerling” en “groepen” in de helpteksten.
Als je als individu deelneemt aan een BrainTrigger opdracht kan dit verwarrend zijn. Een
individuele deelnemer is dus eigenlijk school, leerkracht en leerling tegelijk!

INLOGGEN OP JE EIGEN ACCOUNT
Op de homepage van de site staat een link “login”. Als je die aanklikt verschijnt
onderstaand scherm. Daarop kun je je e-mailadres en wachtwoord behorende bij je
Account invullen en daarna op Log in klikken.

Je komt dan in de volgende overzichtspagina.
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JE GEGEVENS WIJZIGEN
Als je op “Mijn gegevens” klikt kun je je gegevens aanvullen/wijzigen en bevestigen
door op de knop “toepassen” te klikken.

Het invullen van een Profiel is verplicht. Bij Profiel kun je je logo, foto of een leuk
verhaaltje over de identiteit (indien het project via school verloopt) van je school of van
jezelf invullen. Die gegevens worden later op de website gepubliceerd bij alle inzendingen
die onder je account gemaakt worden.
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AANMELDEN VOOR DEELNAME AAN EEN
OPDRACHT
Via je account kun je je aanmelden voor een opdracht. Klik op “Toevoegen van
opdrachten” in het linker menu en vervolgens op “Toevoegen” rechts van het menu. Je
krijgt dan het volgende scherm, waarin je de betreffende opdracht kunt selecteren. Klik
vervolgens op Bewaren. Voor sommige opdrachten is jouw deelname automatisch
goedgekeurd. Voor andere opdrachten zal de projectleiding je aanmelding nagaan of
deelname aan de opdracht nog mogelijk is. Als het mogelijk is wordt je aanmelding voor
de betreffende opdracht door de projectleider goedgekeurd, (afhankelijk van de opdracht
eventueel na afstemming van start en einddatum van het project met deelnemers en
opdrachtgever). Vanaf dan is het mogelijk om inzendpagina’s aan te maken bij de
betreffende opdracht. Voor overleg over de goedkeuring kun je telefonisch contact
opnemen met de projectleiding van BrainTrigger.
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EEN INZENDPAGINA AANMAKEN BIJ DE OPDRACHT
Vanuit je Account kun je één of meerdere Inzendpagina’s toevoegen. Klik daarvoor op
“Inzendingen” in het linker menu en vervolgens op “Toevoegen”. Je krijgt dan het
volgende scherm te zien.

Wat je invult in bovenstaand scherm (Titel, naam van de Auteur(s) van de inzending,
beschrijving, afbeelding en een inzendcode) zijn de HOOFDgegevens van de
Inzendpagina. Dit wordt uiteindelijk zichtbaar op de inzendpagina (nadat de inzending
definitief is ingestuurd).
Deze informatie (de HOOFDgegevens) is totdat definitief wordt ingezonden nog te
wijzigen. Als je op “Bewaren” klikt krijg je het volgende scherm en is de Inzendpagina
voor jezelf of voor je (groepje) leerling(en) aangemaakt en zie je de inzendcode die bij
deze Inzendpagina hoort.
•

Bij “Titel” kun je het beste de naam van je ontwerp invoeren. Als je nog een
ontwerp moet verzinnen en dus nog geen naam hebt dan kun je het beste invullen
“Ontwerp van <je eigen naam>”. Dit kun je te allen tijde nog wijzigen totdat je
definitief inzendt.

•

Bij “Auteur(s)” vul je in wie de bedenker(s) is/zijn van de Inzending.

•

Bij “opdracht” selecteer je de opdracht waarvoor je een inzendpagina wilt
aanmaken. Als er geen opdrachten zijn goedgekeurd voor jouw account staat er
geen opdracht in de lijst en moet je wachten op goedkeuring door de projectleider
(waarmee je contact kunt opnemen).

•

Bij “Afbeelding” kun je een foto, logo of een plaatje uploaden die te zien is op de
uiteindelijke inzendpagina.
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•

De website maakt automatisch een “Inzendcode” voor elke inzendpagina. Bij het
aanmaken van de Inzendpagina kun je zelf ook een andere Inzendcode aanmaken
die gemakkelijker te onthouden is (als je op “Bewaren” klikt is deze actief). Als je
een leerkracht/ouder bent geef je deze code aan het groepje leerlingen (of
individuele leerling) die daarmee zijn/haar eigen pagina kan gaan vullen.

Zodra je op “Bewaren” klikt krijg je onderstaand beeld te zien. Je kunt voor de meeste
opdrachten meerdere inzendpagina’s aanmaken die je altijd in je overzicht ziet. Voor
sommige opdrachten is het aantal inzendpagina’s maximaal 1 per deelnemer.

Mocht je gegevens willen aanpassen van
“Hoofdgegevens aanpassen” en je komt weer
gegevens kunt invullen. Hierbij is de mogelijkheid
Daarna klik je op “Bewaren” en je wijzigingen zijn
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een Inzendpagina, klik dan op
terecht op de pagina waarbij je de
om naar keuze items aan te passen.
opgeslagen.

WERKEN AAN DE INZENDINGEN
Om aan je inzendpagina te werken kun je klikken op “Inzendcode” op de homepage.
Om in te loggen heb je alleen maar je Inzendcode nodig (leerlingen van scholen krijgen
die van de leerkracht die het account beheert). Als inzender in het bezit van een

inzendcode kun je steeds opnieuw inloggen en stap voor stap dingen toevoegen en
bewaren op je eigen Inzendpagina. Het is dus niet nodig om de pagina in één keer af te
maken. Ook kun je via een inzendpagina vragen stellen, waarop de opdrachtgever zal
antwoorden. Je vragen en de antwoorden worden zichtbaar op de website (dus ook voor
andere, anonieme bezoekers).
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INZENDCODE VERGETEN?
Als je de toegangscode voor een Inzending bent vergeten dan kan de eigenaar van de
Account deze terugvinden door in te loggen op diens eigen Account (door te klikken op
“Login”) en te kijken bij “Inzendingen”. Zie ook het stukje over “Een Inzendpagina
aanmaken bij een Opdracht”.
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HET INVULLEN VAN EEN INZENDPAGINA
De trotse bezitter van een inzendcode kan zelf de eigen Inzendpagina vullen. Als je inlogt
met de Inzendcode ga je naar je eigen Inzendpagina, die eruit ziet zoals hieronder
weergegeven.
Je ziet eerst de afbeelding en gegevens die de account houder ingevoerd heeft bij het
aanmaken van de inzendingen (zie ook het stukje over “Een Inzendpagina aanmaken bij
een Opdracht”). Deze gegevens kan de houder van de Inzencode zelf ook aanpassen
door op “Hoofdgegevens aanpassen” te klikken. Dit is bovenaan je inzendpagina
te vinden. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien waarbij je de gegevens kunt
invullen of aanpassen. De hoofd gegevens zijn uiteindelijk te zien bij de inzendingen van
de opdracht. De HOOFDgegevens zijn dus erg belangrijk!
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Naast de HOOFDgegevens kunnen de inzenders de volgende zaken toevoegen op doen
op de pagina inzendcode:
•
•
•
•
•

Artikelen toevoegen
Link toevoegen
Bestand toevoegen (om te downloaden)
Een vraag stellen (aan de opdracht gever)
De pagina inzenden

Artikelen
Deze kunnen bestaan uit een titel, een tekst en een plaatje of video. Hier kun je teksten
en
ingescande tekeningen, foto’s plaatsen over je uitvinding(en). De artikelen zijn
belangrijk, want zij bepalen het beeld van de Inzendpagina die bezoekers va de website
straks kunnen zien (als de inzendpagina klaar is)!

Plaatjes moeten in .jpg formaat worden opgeslagen.
Videos moeten van FLV, MP4 of MPEG4 formaat zijn.
Videobestanden zijn allemaal verschillend. De projectleiding kan geen antwoord geven op
de vraag waarom een bepaald filmpje niet of niet goed werkt. Maar geen nood: als je wel
een video hebt geupload, maar deze niet werkt, kun je je video zelf uploaden naar
YouTube (via www.youtube.com) en de URL van YouTube kopiëren naar de het “youtube
URL” veld in het artikel.
Klik op “Artikel toevoegen”. Je krijgt nu dit scherm.
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Elk artikel is een soort krantenbericht op je inzendpagina. Elk artikel heeft daarom een
titel en een tekst. Daarnaast is het het mooist om een plaatje of filmpje toe te voegen bij
een artikel. Bij een plaatje kun je aangeven hoe groot het moet worden. Hoe groter, hoe
breder ook de plaats voor de tekst, dus selecteer groot als je veel tekst hebt in het
betreffende artikel. Daarnaast kun je aangeven hoe hoe het artikel moet staan op je
inzendpagina. Dit kun je instellen bij het kopje “Prioriteit”. Hoe hoger de prioriteit hoe
hoger hij komt te staan op je inzendpagina. Je kunt je inzendpagina tussentijds bekijken
om eventueel aanpassingen te doen in het artikel (Klik eerst op “Bewaren”, daarna zie
je een voorbeeld van je inzendpagina).

Links
Als je andere webpagina’s wilt toevoegen aan je Inzending dan kun je een link maken
naar die pagina. Op de inzendpagina ziet de bezoeker van de website dan een tekst met
een link erachter. Als een bezoeker van de site over de link gaat met zijn muis dan kan
hij ook een extra tekst zien.

Bestanden (te downloaden)
Als je andere bestanden hebt die je wilt toevoegen aan je Inzending (zoals een
Powerpoint presentatie een .pdf bestand of een Word document) dan kun je die
toevoegen als download. Op de inzendpagina ziet de bezoeker van de website dan een
link naar je bestand en hij/zij kan jouw bestand downloaden. Dit is niet zo mooi op de
presentatie van je inzending, het is dus beter om losse artikelen te plaatsen .

Vragen stellen
Door op “vragen stellen” te klikken posten de deelnemers een vraag over de opdracht op
de website. Deze vragen moeten over de inhoud van de opdracht gaan en niet over de
werking van de website. Deze vraag - en ook het antwoord dat later wordt gegeven door
de opdrachtgever - blijft zichtbaar op de inzendpagina. De opdrachtgever ontvangt eens
per dag een email dat er vragen zijn. Verwacht niet dat je vraag per omgaande wordt
beantwoord.

De pagina inzenden
Tussentijds zie je op de pagina van de inzendcode hoe de pagina eruit ziet. Pas als ze op
de knop “De pagina inzenden” klikken wordt de inzending gepost op de website. Het is
niet mogelijk om de inzending daarna nog te wijzigen!
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HOE KUNNEN INZENDERS HUN EIGEN IDENTITEIT
LATEN ZIEN BIJ HUN INZENDING
Inzenders kunnen van hun eigen identiteit (namen, foto’s , hobbys enzovoort) een artikel
met foto’s en tekst maken op de inzendpagina. Het is ook mogelijk om een link naar een
Hyves pagina te plaatsen. Daarnaast wordt het Profiel, zoals ingevuld bij het
bovenliggende Account (van individuele deelnemer of leerkracht), ook zichtbaar op de
Inzendpagina’s. Verder wordt de naam (of namen) die je invult bij HOOFDgegevens van
de Inzending zichtbaar.

HOE

KUNNEN
INZENDERS
DEFINITIEF MAKEN

HUN

INZENDING

Tussentijds kunnen inzenders op “Bekijk mijn inzending” klikken om te zien hoe de
pagina eruit ziet. Pas als ze op de knop “NU Inzenden” klikken wordt de inzending gepost
op de website. Het is niet mogelijk om de inzending daarna nog te wijzigen!
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HOE KAN IEMAND STEMMEN OP EEN INZENDING?
Na het inzenden wil je natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen op jouw inzending
stemmen! Je inzending is te zien onder “Opdrachten”, de naam van de opdracht en dan
bij “Inzendingen”. Alle inzendingen van de opdracht zijn hier te zien. Je kunt daar jouw
inzending zoeken met behulp van het zoekveld onderin het scherm. Door op “Stemmen”
te klikken kun je stemmen.

Je hebt daarvoor wel een geldig e-mailadres nodig (degene die stemt ontvangt een email om de stem te bevestigen) of een inzendcode.
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PROMOTEN VAN EEN INZENDING
Door op “Delen via” te klikken, rechts van de knop stemmen, kun je de link naar de
pagina naar een netwerksite (zoals Hyves, Facebook, LinkedIn etc..) kopiëren.
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