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Inleiding
Met een studenten inlog kun je items op de website zien die alleen voor leden zichtbaar zijn.
Dit kunnen nieuwsberichten of agenda items zijn maar ook afbeeldingen en documenten.
Ook is er een kaart waarop studenten elkaar kunnen vinden om zo bijvoorbeeld uitwisselingen te
plannen. Deze kaart met studenten is alleen voor ingelogde gebruikers (dus leden van de Vereniging
Trager Approach Nederland) zichtbaar.
Belangrijk: gebruik altijd de nieuwste instructie van de website en sla dit document dus niet lokaal
op.

Uitnodiging
Als je via de mail een uitnodiging ontvangen hebt klik dan op de link in de e-mail en volg de
instructies op het scherm voor het aanmaken van een wachtwoord.

Inloggen
Om toegang te krijgen tot de beheersfuncties moet je eerst inloggen. Dit doe je door op de home
page op de knop ‘Inloggen >>’ te klikken.

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op ‘inloggen’.
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Profiel
Elke student kan zijn eigen profiel beheren op de website. Deze is dan te vinden op het tabblad
Student op de pagina ‘vind een practitioner’.
Na te zijn ingelogd klik je op ‘mijn account’.

Account
Vervolgens krijg je een weergave van je account. Klik op ‘bewerken’.

Student-profiel
Je komt nu op de pagina met je account instellingen. Om je Student-profiel te wijzigen klik op
‘Student’.
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Je profiel kun je op deze pagina maken en wijzigen.
Upload een portret foto en vul je naam in.

Bij het studenten profiel zijn twee tekstvlakken. Het eerste (omschrijving) kun je wat vertellen over
jezelf, je achtergrond en hoever je in de studie bent.
Het tweede tekstvlak (Extra informatie) is vergelijkbaar met het alleen intern zichtbare tekstvlak dat
practitioners ook hebben. Hier kun je aangeven of je open staat voor uitwisselingen, waar je anderen
mee kunt helpen etc.
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Het adres vak gebruik je om je locatie te delen. Zodat anderen kunnen zoeken op wie er in een
bepaalde omgeving zit.
Je kunt meerdere adressen toevoegen. Als je maar één adres hebt dan laat je de tweede blanco. Als
je meer dan twee adressen hebt klik dan onderaan op item toevoegen.
Om het adres in te voeren vul je de locatie naam en het adres in en klik je op ‘Find Address on Map’.
Er wordt dan een ballonetje op die locatie op de kaar gezet.

Als de locatie niet klopt dan kun je de het ballonnetje ook nog met de hand verplaatsen.
Vul onderaan de pagina je contact gegevens in.
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En klik op ‘Opslaan’ om je profiel op te slaan.
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