
Forum veel gestelde vragen 
 
Wat is een Forum 
Een forum is een discussie platform rondom een bepaald thema. 
Deelnemers kunnen er onderwerpen/vragen aandragen, waar andere deelnemers op kunnen reageren (reacties) 
Binnen TIN forum zijn er verschillende fora, met als thema een UD module of een weekendworkshop. 
 
Hoe kan ik een forum bekijken? 
Navigatie gaat eenvoudig door op de naam/link van het gewenste forum te clicken. 
Je komt dan in een apart venster waar alle onderwerpen/vragen binnen dat forum staan. 
Als je op een onderwerp clicked, kun je de inhoud lezen en alle reacties door de deelnemers  op dat onderwerp zien. 
Terug kan het best via het “broodkruimel spoor”  

 
maar ook  met de “terug toets van je browser” of gewoon terug naar het hoofscherm via het menu-item Forum. 
 
Hoe kan ik reageren op een onderwerp/vraag? 
Click op het desbetreffende onderwerp 
Je ziet dan het onderwerp en daar beneden de reacties (in chronologische volgorde)  van eerdere deelnemers 
Daaronder is er een scherm waar je je reactie kunt geven 
Nadat je op “verzenden” hebt gedrukt zie je het verschijnen onder de andere reacties. 
 
Hoe kan ik zelf een onderwerp/vraag stellen? 
Kies een forum waarbinnen je onderwerp/vraag 
het beste past, click daarop. 
Je komt dan in dat forum en onderaan de lijst met 
onderwerpen kun je zelf een Onderwerp/vraag 
opstellen. 
Vul eerst een onderwerp /vraag in, druk dan op de 
“Tab” toets om naar het beschrijvingsveld te gaan. 
Nadat je op “verzenden” hebt gedrukt zie je het 
verschijnen in dat forum en kunnen anderen daar 
op reageren. 
 
Wat voor deelnemers zijn er aan het forum? 
Het forum is niet openbaar, maar alleen voor diegene die een uitnodiging 
daarvoor gekregen hebben, meestal (ex-) cursisten en senior leden. 
Van diegene die reageren of een onderwerp initiëren kun je de (forum) 
naam zien. 
Als je daarop clicked zie wat meer informatie over de forum activiteiten en 
de informatie van zijn/haar profiel. 
Daarnaast zie je de “forum rol”, de meeste zullen “bijdrager” zijn. 
Er zijn enkele “sleutelbeheerders” die wat extra bevoegdheden hebben, ze 
kunnen o.a. fora modereren en nieuwe fora opzetten. 


