Welkom!
Wij kijken er naar uit om u te verwelkomen tijdens de Onderwijs Research Dagen 2021 met als thema
‘interactie.’
Toegang tot het platform
Om toegang te krijgen tot het platform heeft u voorafgaand aan het evenement een e-mail
ontvangen met uw persoonlijke inloggegevens (controleer zo nodig uw spam folder). Ondervindt u
problemen met het inloggen? Stuur dan een e-mail naar ord2021@congressbydesign.com of neem
telefonisch contact op met Congress by design via 088 089 81 03.
Als u voor de eerste keer inlogt wordt er een welkomstvideo getoond. Hierin ziet u hoe u over het
platform navigeert. Nadat u de video heeft gekeken, kunt u uw profiel updaten. Controleer uw
privacy instellingen en andere details, zodat u kunt netwerken met de andere deelnemers.
Heeft u uw profielgegevens gecontroleerd en aangepast? Klik dan op de knop ‘Bijwerken en Sluiten’.
Hierna kunt u het platform gaan ontdekken. Wij raden u aan om minimaal 15 minuten voor aanvang
van de eerste sessie op het platform in te loggen. Zodra u de e-mail met uw inloggegevens heeft
ontvangen is dit al mogelijk.
Checklist:
✓ Het platform is toegankelijk vanaf donderdag 1 juli. Ondervindt u problemen met inloggen?
Mail naar ord2021@congressbydesign.com of bel 088 089 81 03.
✓ Log minimaal 15 minuten voor aanvang van het symposium op het platform in. Hierdoor
kunt u alvast wennen aan het platform.
✓ heeft u problemen met inloggen, dan kan dit veroorzaakt zijn door uw VPN verbinding. Zet
deze eerst uit, en probeer het opnieuw.
✓ Maak voor een optimale ervaring van het platform gebruik van de internet browser Google
Chrome of van de meest recente versie van Internet Explorer Edge en maak zo mogelijk
gebruik van een laptop of pc. Kijken op een tablet of mobiel is ook mogelijk, de
gebruiksmogelijkheden kunnen echter van mindere kwaliteit zijn.
✓ Bevriest uw scherm of ziet u een zwart scherm? Vernieuw uw scherm zodat de sessie
opnieuw geladen wordt.

Actief deelnemen tijdens de Onderwijs Research Dagen
Hieronder een aantal tips voor het online participeren tijdens de ORD:
✓ Tijdens de plenaire sessies, kunt u uw vragen stellen via het Q&A panel. U vindt deze aan de
rechterkant van het beeld.
✓ Geef uw mening op de verschillende polls (deze bevinden zich ook aan de rechterkant).
✓ De parallel sessies zullen plaatsvinden in Zoom, waarmee meer interactie bereikt kan
worden. Hierdoor adviseren wij om Zoom te installeren op uw desktop computer of laptop
voordat de ORD 2021 beginnen. Wanneer u hier klikt, kunt u Zoom downloaden. (Een gratis
Zoom account werkt hiervoor).
Tijdlijn
De tijdlijn laat per dag het programma zien van de Onderwijs Research Dagen. Wanneer u op een
andere datum klikt, ziet u het programma van die dag.
Wilt u een sessie echt niet missen, dan kunt u de ster selecteren die naast de titel staat. Zo krijgt u
een aantal minuten voordat de sessie begint een herinnering en creëert u een persoonlijke agenda
voor de Onderwijs Research Dagen.
Om aan een sessie als deelnemer deel te nemen, kunt u op de knop “Bekijk” klikken. Onder het kopje
sessie informatie vindt u de link naar de zoom meeting (indien parallelsessie), daarnaast vindt u hier
ook de abstracts en video/handouts van de sessie. Sprekers worden 10 minuten voorafgaand aan de
sessie in Zoom verwacht.
Aan de rechterkant van de tijdlijn ziet u andere functies die u tijdens het congres kan gebruiken, zoals
de Meeting Hub en de Galerij.
Meeting hub
Wanneer u op deze knop klikt, kunt u:
✓
✓
✓
✓

Connecties maken met verschillende deelnemers;
1-op-1 afspraken maken;
Groepsafspraken inplannen;
(Video) bellen, live chatten en berichten versturen.

Galerij
In de galerij kunt u de posters, handouts, abstracts en video’s van de sprekers bekijken. Deze
documenten zijn ook zichtbaar in de sessie informatie in de tijdlijn. In de geavanceerde zoekbalk kunt
u zoeken naar een specifiek document.
U kunt een poster, handout of abstract downloaden.

Netwerk carrousel (in tijdlijn)
Tijdens de middagpauze zal er elke dag in de tijdlijn een netwerk carrousel plaats vinden. Hier kunt u
collega’s ontmoeten. U kunt deelnemen aan een gesprek door op de knop “Deelnemen” te klikken
en vervolgens te klikken op “Deelnemen aan gesprek”. Elk gesprek zal 5 minuten duren en hier kunt
u tot 3 deelnemers ontmoeten. Na 5 minuten zal er een nieuw gesprek worden gestart en worden er
weer 3 nieuwe deelnemers aan het gesprek toegevoegd.
Respectvolle en effectieve participatie
✓ Wij verzoeken u vriendelijk om de AVG-regels te respecteren. Plaats geen video’s, foto’s of
(onderdelen van) inhoudelijke bijdragen van het symposium op sociale media zonder dat een
deelnemer en/of organisatie daar toestemming voor heeft gegeven.
✓ Mocht u twijfelen aan uw internet connectie, dan kunt u deze hier laten nakijken
(https://www.speedtest.net/ ) .
Note
–

Gebruik het Q&A panel voor de vragen die gerelateerd zijn aan de betreffende sessie. Technische
vragen kunt u stellen in de Live Support

(in de rechterhoek van het ORD 2021 platform).

