
Tools voor informatiemanagement

1. Start.me: een persoonlijk online startplatform



A. Registreren en inloggen

Een persoonlijk online startplatform



1. Surf naar https://start.me/nl en klik op ‘Aan de slag’. 

https://start.me/nl


2. Sign up met je mailadres of via een van de vermelde sociale media. 



3. Vul je mailadres in en klik op 
Registreer

4. Vul een wachtwoord in en klik op 
Log in. 
Je merkt dat inloggen nog niet lukt.

5. Klik op ‘Wachtwoord vergeten’

Login via mail 



6. Je ontvangt een mail (check ook je spambox!) 

7. Klik op de link in de mail en stel je wachtwoord opnieuw in.
Je kunt nu inloggen op Start.me

8. Op het startscherm zie je een aantal voorgeselecteerde links & widgets.
Je kunt behouden wat je nuttig vindt. De rest mag je verwijderen. 

Klik rechts bovenaan
op het pijltje en 
selecteer ‘verwijderen’.



9. Je kunt nu starten met een lege startpagina. 
In het voorbeeld: een startpagina die uit drie kolommen bestaat. 



B. Aan de slag



Een widget toevoegen

Klik op een van de + icoontjes.

Standaard staat de ‘Bladwijzerblok’ geselecteerd.
Dat is ook de interessantste widget.
Klik op + of op het blauwe vak.
De widget wordt toegevoegd. 



Een widget bewerken

Geef je widget een naam en voeg indien nodig een korte beschrijving toe.

Klik op + Nieuwe Bookmark en plak daar de url van de webpagina die je wilt
bewaren. 
Het programma kiest zelf een naam voor de link. 
Je kunt die bewaren of wijzigen. 
Klik op het groene vinkje. Je link is nu bewaard.



Interessante widgets

Bookmarks
Dit is meest gebruikte widget.
Je verzamelt en groepeert de links naar
interessante sites. 
Vb.: Tijdschriften over kinderopvang

RSS-feed
Hiermee importeer je een RSS-feed van een
site of blog die je wilt volgen.
Vb.: Blog van ‘Mediatheekpunt’



Interessante widgets

Embed website
Ook dit kan handig zijn. 
Je kunt een volledige site ‘embedden’
op je startpagina.
Vb.: de mediatheeksite

Nota’s
Hiermee maak je een tekstblokje waarin 
je korte nota’s kunt maken. 
Kan interessant zijn als je met een gedeelde 
pagina werkt.



Overige widgets

Er zijn nog heel wat andere mogelijkheden.
Die moet je zelf maar eens verkennen. 
Klik op ‘Widget’

Voorbeeld:
Als je op internationale stage gaat, kan een
‘World clock’ interessant zijn.



Organiseren en bewerken

• Binnen je startplatform kan je verschillende pagina’s maken.
Klik op de Menu-knop.           > 

• Je kunt de naam van je widget of je link wijzigen. Klik op ‘Edit’
• Je kunt je widgets herschikken op je pagina. Selecteer & sleep.

• Je kunt kleur en achtergrond van je pagina en van de widgets instellen.
Klik op ‘Instellingen’

• Je kunt je voorkeurtaal instellen.
• Enz.



Een pagina delen

Elke pagina is persoonlijk, maar je kunt ze wel publiek maken of delen
met anderen. Interessant voor groepsprojecten of voor het delen van 
informatie.
• Klik links boven op het icoontje ‘Bewerken’: 

• Klik op ‘Delen’
• Selecteer ‘Iedereen met de link’

Er wordt een link gegenereerd.
Die kan je delen met je docent of met je
medestudenten.

• Iedereen met de link kan de pagina zien.
Samenwerken aan een gedeelde pagina is een betalende optie.
Je kunt wel een gratis try-out aanvragen voor 30 dagen.



Voorbeeldpagina

Klik op deze afbeelding om een voorbeeld te zien van een gedeelde 
pagina. Log in met mediatheek.sintamandsberg@arteveldehs.be
Wachtwoord: Artevelde

https://start.me/p/Z9OA0a/start-me-voorbeeld


Succes ermee!

Heb je zelf nog handige tips of merk je iets op wat niet meer klopt? 
Geef gerust een seintje! 
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