Handleiding Ik Onderzoek Mee
Leuk dat je geïnteresseerd bent in Ik onderzoek mee, hét platform voor burgerwetenschap. Jij kunt
via https://www.ikonderzoekmee.nl/ zelf je onderzoekvragen stellen en die van anderen
beoordelen. Hoe? Dat lees je in deze instructie.
Meedoen
Ga in de browser van Google Chrome op een computer of laptop naar de website van Ik onderzoek
mee: https://www.ikonderzoekmee.nl/
- Let op: Ik onderzoek mee werkt niet goed in andere browsers. Daarnaast werkt de website
ook niet goed op de mobiele telefoon.
Registreren en inloggen
Klik op de blauwe ‘Inloggen’ knop rechtsboven in het scherm. Als je voor de eerste keer inlogt, klik je
vervolgens op ‘maak dan hier een nieuw account aan’ om je te registreren.
Vul hier in:
- Een zelfverzonnen gebruikersnaam. Dit hoeft niet je echte naam te zijn. Klik daarna op
verder.
- Vul je e-mailadres is. Klik daarna op verder.
- Een zelfverzonnen wachtwoord. Klik daarna op verder.
- Vervolgens krijg je een pagina te zien met afspraken waar je toestemming voor moet
geven als je verder wilt gaan. Als je toestemming geeft, vink je dit aan bij ‘ik geef
toestemming’ en klik daarna op verder.
- Klik op ‘verder naar uitleg’. Maak daarna een keuze hoe je uitleg wilt over de website.
Na je registratie ben je automatisch ingelogd op Ik onderzoek mee.
De volgende keer dat je wilt meedoen, klik je opnieuw op de blauwe ‘Inloggen’ knop rechtsboven in
het scherm. Hier vul je je e-mailadres en wachtwoord in. Met de knop ernaast kun je het gewenste
grootte van de tekst van de website veranderen.
Ingelogd in Ik onderzoek mee
Wanneer je bent ingelogd, kun je in de taakbalk op één van de volgende opties klikken:
- Bij ‘Home’ ga je naar de startpagina van de website.
- Bij ‘Mijn Profiel’ kun je je gegevens aanpassen. Je kunt hier ook aanvinken of je op de hoogte
gehouden wilt worden over nieuwe onderwerpen.
- Bij ‘Projecten’ kun je zien aan welke projecten je mee kan doen.
- Bij ‘Uitloggen’ kun je uitloggen.

Handleiding Ik Onderzoek Mee
Projectenlijst
Klik in de taakbalk op ‘Projecten’ om het Healthy Brain Study project te vinden. Vervolgens kun je
klikken op ‘Healthy Brain Study onderzoeksvragen’ om door te gaan. Je ziet als je met de muis over
deze tekst beweegt ook aan de rechterkant een rode knop met ‘starten’ verschijnen.
Binnen het project kun je kiezen om vragen van anderen te beoordelen of zelf vragen te stellen.
- Het is handig eerst de onderzoeksvragen/stellingen van anderen te bekijken en
daarna jouw ideeën te versturen.

Vragen / stellingen beoordelen
In deze rubriek kun je aangeven in hoeverre je de vragen en stellingen van andere (niet-) deelnemers
interessant vindt. Het is voor het projectteam fijn te weten dat er meer mensen antwoord willen
hebben op een bepaalde vraag.
Klik op ‘Ervaringen en ideeën van anderen beantwoorden’ om onderzoeksvragen van anderen te
beoordelen. Vervolgens klik je rechts onderin op ‘verder’ om de volgende vraag of stelling te
beantwoorden.
- Je kunt links onderin bij ‘Ervaringen en ideeën van anderen beantwoorden’ alle vragen
zien die momenteel beschikbaar zijn om te beoordelen.
- Als alle vragen beantwoordt zijn, kun je kiezen om een e-mail te ontvangen wanneer er
nieuwe vragen zijn.
- Als je klaar bent, kun je linksboven op ‘Terug naar onderwerpen’ klikken.
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Vragen / stellingen maken
Klik op ‘Jouw eigen ervaringen en ideeën delen’ in het project om zelf een onderzoeksvraag te maken.
Bij ‘Typ hier jouw ervaring of idee’ typ je je vraag of stelling in. Bij ‘Wil je bij jouw ervaring of idee
meer uitleg geven?’ kun je nog extra uitleg geven als je dat wilt. Klik daarna op de rode knop met
‘opslaan’ om je vraag of stellingte verzenden.
- Je inzending wordt eerst gecontroleerd door een ‘moderator’ voordat andere (niet-)
deelnemers hem kunnen beoordelen. De moderator kijkt bijvoorbeeld of de vraag of
steling al door iemand anders is verstuurd.
- Door op de knop ‘Terug naar beginkeuze’ te klikken, ga je weer terug naar het vorige
scherm.

