
WELKOM OP STREAM! 
DE ONLINE COMMUNITY OVER TAAL EN ONDERWIJS IN FRYSLÂN! 

LEES EN DEEL OP DIT PLATFORM HET NIEUWS OVER TAAL EN ONDERWIJS IN 
FRYSLÂN. BEKIJK ALLE EVENEMENTEN EN VOEG JE EIGEN TOE. STREAM IS
EEN DIGITALE WERKPLAATS WAAR JIJ ALS PROFESSIONAL KENNIS, IDEEËN
EN INITIATIEVEN KUNT DELEN. WORD GRATIS LID VAN STREAM EN 
ONTMOET JE VAKGENOTEN, ZOEK VERBINDING EN CREËER! DOE MEE!

VRAGEN? NEEM CONTACT VIA OPDESTREAM@FRYSLAN.FRL

Handleiding
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In deze document vind je een uitleg over Stream. Allereerst 3 stappen die zelf kunt doen. 
Een account aanvragen, je profielinformatie invullen en je inschrijven voor de 
nieuwsbrief.

Zelf doen
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Stap 1: Account aanvragen

Kies voor de knop “Doe mee. Maak een account”

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mailbericht om je account aan te 
maken. 
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Wachtwoord kiezen
Zodra het account voor je is aangemaakt, ontvang je een e-mailbericht 
om je wachtwoord in te stellen. Klik op de link om je wachtwoord in te 
stellen.

Haal de suggestie voor het wachtwoord weg en vul een eigen 
wachtwoord in van minimaal acht tekens. Kies voor “Bevestig je nieuwe 
wachtwoord”.
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Inloggen
Je account is gereed. Je kunt nu inloggen op Stream. Vul je 
gebruikersnaam en wachtwoord in.

Inloggen op Stream kan ook via de menuoptie “Inloggen”.
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Stap 2: Profielinformatie aanpassen
Als je bent ingelogd op Stream, verschijnt in de bovenste balk de optie 
“Mijn account”. 

Ga naar de optie Profiel en kies voor “Bewerken”.
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Gegevens invullen
Je kunt hier je naam aanpassen en eventueel een omschrijving van je 
werk en interesses toevoegen.

Vul daarnaast ook je e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en 
functie in. Deze informatie is alleen zichtbaar voor leden. Zo kan een 
ander lid van Stream eenvoudig contact met je opnemen.
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Profielfoto toevoegen
Je kunt naast je profielinformatie ook een profielfoto toevoegen. 
Selecteer je foto naar het vlak of selecteer een bestand.  

Je kunt de foto bijsnijden. Klik op afbeelding bijsnijden om de afbeelding 
op te slaan.
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Anderen uitnodigen voor Stream
Op de profielpagina zie je ook een overzicht van je berichten, meldingen 
en groepen waar je lid van bent. Een andere handige optie is het sturen 
van uitnodigingen aan anderen om lid te worden van Stream.  Kies voor 
de optie “Stuur uitnodigingen”. Vul de e-mailadressen en pas, indien 
gewenst, de uitnodiging aan. Klik op “Stuur uitnodigingen”.
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Wachtwoord wijzigen

Vul je nieuwe wachtwoord twee keer in en klik op “Bewaar 
veranderingen”.

Bij de optie Instellingen kun je je eigen wachtwoord wijzigen.



11

E-mailinstellingen
Bij de optie Instellingen kun je je ook je e-mailinstellingen aanpassen. 
Kies voor “Instellingen” en daarna voor “E-mail”. Hier kun je instellen 
wanneer je een bericht van Stream ontvangt.
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Stap 3: Inschrijven nieuwsbrief
Vul je e-mailadres in op de homepagina en kies voor “Abonneren”.

Je bent nu aangemeld voor de Stream nieuwsbrief.

Ga naar je e-mailinbox en open het emailbericht van Stream. Klik op 
“Klik hier om de aanmelding te bevestigen”.



Op de homepage vind je in de bovenste menubalk knoppen naar alle 
onderdelen van het platform. 

Ook kun je een account aanvragen via de knop “Doe mee. Maak een 
account”. 

Vul je e-mailadres in om  je te abonneren op de nieuwsbrief van Stream. 
Je ontvangt dan regelmatig een overzicht van de blogberichten en 
evenementen die op Stream zijn geplaatst.

Home (1)
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Op de onderste deel van de homepage vind je een samenvatting van alle 
inhoud op het platform. Aan de linkerzijde staan de Laatste activiteiten.  
Dit is een newsfeed van alle activiteiten op het platform. 

In het middelste deel zie je een overzicht van alle projecten/groepen en 
Leden. Klik op de afbeelding om snel naar een bepaald project te gaan. 
Klik op 1 van de leden om meer te lezen over deze persoon.

Aan de rechterzijde vind je de laatste 3 blogs en de komende 3 
evenementen. Klik op de link om hier meteen naar toe te gaan.

Home (2)



Klik op de titel van de blog om het hele blogbericht te lezen

Klik op “Maak een blog aan” om zelf een blog te schrijven en publiceren.

Zie pagina 18 voor een uitleg.

Schrijf op de pagina blogs een tekst, stelling, oproep, verzoek of verhaal 
wat je graag wilt delen met alle leden van Stream. 

Wil je bijvoorbeeld leden uitnodigen voor een nieuwe groep/project? 
Een succesverhaal vertellen of verslag maken van je evenement? Heb je 
een interessante website of artikel dat je wilt bespreken? Wil je jezelf 
graag voorstellen aan de leden van Stream? 

Maak dan een blog aan. De blogs zijn voor alle bezoekers van de site te 
lezen. Alleen leden kunnen op je bericht reageren. Blogs komen ook in 
de nieuwsbrief van Stream.
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Blogs



Als je ingelogd bent op Stream, kun je een reactie op de blog plaatsen. 
Typ je tekst en kies voor “Verstuur”. De schrijver van de blog ontvangt 
een notificatie van jouw bericht.

Typ je tekst in het tekstvak en klik op “Verstuur” om je reactie te 
plaatsen.
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Reageren op een blog



Iedereen kan reageren op eerdere reacties op de blog. Je eigen reacties 
kun je, indien nodig, bewerken.

Klik op de knop “Beantwoorden”. Vul je tekst in en klik op “Verstuur”. 
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Reageren op een reacties



Zelf een blog plaatsen

Zelf een blog aanmaken is erg eenvoudig. Dit doe je met behulp van 
Wordpress. Klik op de knop Maak een blog aan (zie pagina 15). Het 
volgende scherm verschijnt:
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• Vul een titel in

• Voer je tekst in in het tekstvak

• Je kunt ook media en links toevoegen aan je blog. Zie pagina 19.

• Klik op de knop “Publiceren” om de blog te plaatsen

Klik op de knop “Stream” linksboven en daarna op “Site bekijken” om 
terug te gaan naar Stream.



Media en links toevoegen in je blog
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Je kunt ook foto’s en afbeeldingen toevoegen aan je blog.

Klik hiervoor op de knop Media toevoegen. Zie pagina 8. Het 
onderstaande scherm verschijnt.

Sleep je bestanden naar het vlak of kies je bestand via de knop 
Bestanden selecteren. Kies daarna voor Invoegen in bericht.

Voor een link toevoegen kies je voor de optie Link invoegen

Typ daarna de link in die je wilt toevoegen en klik op de blauwe pijl om 
de link in de tekst te zetten
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Groepen
Op de pagina Groepen vind je kennisgroepen over verschillende 
groepen. Word lid van de diverse groepen en deel je kennis en ideeën in 
de groep. Vertel over je ervaringen en stel je vragen!

Je kunt kiezen voor de optie “Alle groepen” of “Mijn groepen”. Dan zie je 
alleen de groepen waar je zelf lid van bent. Achter elke groep zie je of je 
al lid bent en hoe je informatie ontvangt van de groep. 
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Lid worden van een groep
Lid worden van een groep kan op de pagina Groepen. Je kunt ook eerst 
de groep bekijken en dan kiezen voor de knop “Lid worden van groep”.

Nadat je lid bent geworden van de groep, kun je in het veld een update, 
vraag of reactie plaatsen. 

TIP: Gebruik de gebruikersnaam van andere leden met een 
@[gebruikersnaam] om hen te attenderen op informatie op het 
platform. Zij ontvangen dan een e-mailbericht over je vermelding.
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E-mailinstellingen van een groep
Na aansluiten bij een groep is het handig je e-mail instellingen in te 
vullen. Standaard ontvang je geen e-mail. 

Ga naar de optie “Email-instellingen”. Kies voor een wekelijkse of 
dagelijkse samenvatting om op de hoogte te blijven van de activiteiten 
in de groep. Kies voor “Instellingen opslaan”.
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Zelf een groep aanmaken
Zelf een groep maken voor een interessant onderwerp? Dat kan! Kies 
voor de knop Maak een groep aan. Doorloop 4 eenvoudige stappen en 
je kunt zelf als groepsbeheerder aan de slag. Nodig meteen een aantal 
leden van Stream uit en start de discussie! 

Stap 1. Gegevens

Kies een groepsnaam en maak een groepsomschrijving. 

Waar over wordt in deze groep gesproken? Kies daarna voor de optie 
“Maak groep aan en ga verder”. 
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Groepsinstellingen (1)
Stap 2. Instellingen

Je kunt een aantal instellingen kiezen voor een groep. Kies allereerst de 
privacy-opties. De verschillende opties staan hieronder toegelicht. 
Standaardinstelling is de open groep. We raden je aan dit type groep te 
gebruiken. De privé-groep of verborgen groep kun je in geval van 
uitzondering gebruiken.
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Groepsinstellingen (2)
Kies daarna wie een groepsuitnodiging mag doen en wat de e-
mailinstelling van de groep zijn. Deze instellingen staan standaard juist 
ingesteld. Deelnemers van de groep kunnen zo zelf anderen uitnodigen 
en zelf bepalen of en hoe vaak ze een e-mail van de groepsactiviteit 
ontvangen.   

Kies voor de knop “Volgende stap”.
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Groepsinstellingen (3)

Kies voor de knop “Volgende stap”.

Stap 3. Foto

Selecteer bij stap 3 een afbeelding voor de groep. Sleep het bestand 
naar het vlak of selecteer een bestand via “Je bestand kiezen”.
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Groepsinstellingen (4)

Kies voor de knop “Voltooien”.

Stap 4 Stuur uitnodigingen

Selecteer bij stap 4 de leden van Stream die je wilt uitnodigen voor de 
groep. Selecteer de leden door het zetten van een vinkje.



Evenementen
Op de pagina evenement vind je activiteiten, bijeenkomsten en 
belangrijke data in het taal- en onderwijsveld. Je kunt als lid zelf ook een 
evenement aanmaken. Evenementen kun je ook koppelen aan een 
groep. Het evenement wordt dan zichtbaar bij de pagina van de groep.

Je kunt de kalender bekijken per maand of als lijst. Zie pagina 29.
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Evenementen bekijken
Klik op “Bekijk als” om de evenementen in de maandweergave of lijst te 
bekijken. 
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Klik op de titel om meer informatie over het evenement te lezen.
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Evenement aanmaken (1)
Zelf een evenement toevoegen is erg eenvoudig. Dit doe je met behulp 
van Wordpress. Klik op de knop “Maak een evenement aan” (zie pagina 
19). Het volgende scherm verschijnt:

• Vul een titel en schrijf je tekst over het evenement.

• Kies daarna datum en het tijdstip. Je kunt ook kiezen voor de optie 
“Evenement duurt de hele dag”.
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Evenement aanmaken (2)
Daarna kun je informatie toevoegen over de locatie. Kies een 
beschikbare locatie uit de lijst. 

Of typ een nieuwe locatie en klik op enter.
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Evenement aanmaken (3)
Je kunt daarna de aanvullende locatie gegevens invullen. De locatie 
wordt automatisch getoond op de kaart van Google Maps.
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Evenement aanmaken (4)
Het invullen van de organisator van het evenement gaat op dezelfde 
wijze als locatie. Je kunt kiezen uit een beschikbare lijst of zelf een 
organisatie invullen. Klik op enter om deze toe te voegen.

Vul daarna de aanvullende informatie en voeg eventueel een tweede 
organisator toe.
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Evenement aanmaken (5)
Vul eventueel een relevante website in.

Vul tot slot, indien van toepassing, een Evenement Categorie toe. Je 
vindt deze optie aan de rechterzijde van het scherm. Het evenement 
wordt dan gekoppeld aan een groep en zichtbaar bij de pagina van de 
groep.
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Evenement aanmaken (6)
Scroll naar boven en Kies voor de knop “Publiceren” om het evenement 
op Stream te plaatsen.
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Leden
De pagina leden geeft een overzicht van de leden van Stream. Je kunt ze 
toevoegen als connectie door te kiezen voor de knop “Voeg connectie 
toe”. Het andere lid krijgt dan een notificatie van je verzoek.

Klik op een naam om profielinformatie te bekijken.
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Over Stream
Op deze pagina vind je een toelichting op Stream en komt deze 
handleiding ook te staan.
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Contact
Vragen over Stream? Neem dan contact op via de contactpagina.


