Handleiding Crowdience
Leuk dat je geïnteresseerd bent in Crowdience. Hét platform voor burgerwetenschap. Jij kunt via
Crowdience zelf je onderzoekvragen stellen. Hoe? Dat lees je in deze instructie.
Meedoen
Ga naar de website van Crowdience: https://www.crowdience.nl/ in de browser van Google Chrome.
 Let op: Crowdience werkt niet goed in Internet Explorer.
 Bekijk de korte video’s op de website voor meer informatie over hoe Crowdience werkt.

Registreren en inloggen
Klik op de rode ‘registreren’ knop rechtsboven in het scherm. Vul hier in:
- Een zelfverzonnen gebruikersnaam.
- Een zelfverzonnen wachtwoord.
Na je registratie word je automatisch ingelogd op Crowdience. De volgende keer dat je wilt meedoen, klik je
op de blauwe ‘login’ knop rechtsboven in het scherm. Hier vul je je e-mailadres en wachtwoord in.

Ingelogd in Crowdience
Wanneer je bent ingelogd, kun je in de
taakbalk op één van de volgende opties
klikken:
- Bij ‘nieuws’ kun je meer informatie vinden over de projecten. Je kunt ook kijken bij ‘veelgestelde vragen’.
- Bij ‘blogs’ word je op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van projecten in Crowdience.
- Bij ‘meer informatie’ vind je informatie over hoe je een goede vraag stelt, de spelregels, de
privacyverklaring en informatie over toestemming van deelname aan Crowdience.
- Je kunt stoppen met je sessie door op ‘uitloggen’ te klikken en/of je browser af te sluiten.
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Projectenlijst
Klik in de taakbalk op ‘projectenlijst’ om het Healthy Brain Study project te vinden. Het wachtwoord van het
project is HBS2020.
Binnen het project, staat het onderwerp waarover je kunt meedenken door vragen en/of stellingen te maken
en te beoordelen. Iedere maand verschijnt hier een nieuwe rubriek.
 Het is handig om eerst de onderzoeksvragen/stellingen van andere deelnemers te bekijken en
daarna jouw ideeën te versturen.

Vragen / stellingen beoordelen
In deze rubriek kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met de vragen en stellingen van andere
deelnemers. Het is voor het projectteam fijn te weten dat er meer deelnemers antwoord willen hebben op
een bepaalde vraag.
Klik op de rode knop ‘vragen beantwoorden’. Je kunt de vraag of stelling van andere deelnemers beoordelen.
Vervolgens klik je op de rode knop ‘volgende vraag’ om de volgende vraag of stelling te beantwoorden.
 Je kunt stoppen door rechtsboven op het lichtgrijze kruisje te klikken. Je kunt tussendoor zelf vragen
of stellingen maken door op de blauwe knop linksboven met ‘Vraag stellen’ te klikken.
 Als alle vragen beantwoord zijn, kun je kiezen om een e-mail te krijgen
wanneer er nieuwe vragen zijn.
 Let op: hierna verschijnt ook een blauwe knop ‘uitschrijven’ in beeld. Druk hier
alleen op om je account op te heffen. Dit is niet bedoeld om uit te loggen!

Vragen / stellingen maken
Klik op de blauwe knop ‘Vragen stellen’ in het project. Bij ‘vraagstelling’ typ je je vraag of stelling. Bij
‘Vraagtype’ kies je het soort antwoord dat bij je vraag of stelling past. Dit is nu alleen ingesteld op in hoeverre
je het eens bent met de onderzoeksvraag. Klik daarna op de blauwe knop met ‘verstuur’ om je vraag of stelling
te verzenden.
 Je inzending wordt eerst gecontroleerd door een ‘moderator’ voordat andere deelnemers hem
kunnen beantwoorden. De moderator kijkt bijvoorbeeld of de vraag of stelling al door iemand anders
is verstuurd.
 Als je klikt op de rode knop linksonder met ‘Terug naar vragenlijst’, dan kun je naar de mogelijkheid
om weer vragen te beantwoorden.

Uitschrijven
Je kunt je account opheffen door op de knop ‘uitschrijven’ te klikken wanneer je alle vragen hebt beantwoord
van een vragenlijst. Let op: deze knop moet je niet gebruiken als je alleen wilt uitloggen. Gebruik hiervoor de
blauwe knop ‘uitloggen’ rechtsboven in beeld.

