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De Stichting Vertellen heeft jarenlang onderlinge communicatie mogelijk gemaakt via een maildienst, 
de Er-was-eens-lijst. Deze wordt nu vervangen door een internetforum. We maken daarbij dankbaar 
gebruik van het forum van de Vertelacademie. 
 
Dit is een gebruiksaanwijzing om je aan te melden en je eerste stappen op het forum te zetten. 
  

Walter Roozendaal (redactie) 

Je als lid laten registreren 

Ga naar www.vertelforum.nl 
Voor je gebruik kan maken van het forum meld je je eerst aan als nieuwe gebruiker. In termen van het 
forum: je registreert je. Klik op het woord Registreer rechtsboven in de rode balk. 
 

 
Er opent een nieuw scherm, waar de voorwaarden op staan die bij registratie horen. Daar staan o.a. 
wat gedragsregels op, en er wordt aangegeven hoe er omgegaan wordt met jouw inbreng. 
 
Klik op Ik ga akkoord met deze voorwaarden als je verder wil gaan. 

http://www.vertelforum.nl/
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In het volgende scherm kan je basisgegevens invullen. 
Vul in: 

• Je gebruikersnaam: in dit forum stellen we het op prijs om te weten wie je echt bent wan-
neer je op de inzendingen van anderen reageert. Dus gebruik je werkelijke naam! 

• Je mailadres: dit is nodig om de bevestiging te ontvangen dat je registratie is goedgekeurd. 
Vul dus je werkelijke mailadres in. Dat wordt niet zichtbaar voor andere deelnemers, ook 
wanneer je bepaalt dat deelnemers jou mail mogen sturen. 

• Vervolgens vul je een wachtwoord in, dat je voor de zekerheid twee keer invult. 

• Tenslotte moet je onderaan de letters en cijfers invullen die in het rode blok staan. Die zijn 
expres niet makkelijk te ontcijferen, om te voorkomen dat automatische robots zich aanmel-
den. Als je echt niet kan ontcijferen wat daar staat klik je op de knop Ververs bevestigings-
code om een ander plaatje te zien dat hopelijk makkelijker is. 

• Tenslotte klik je op de knop Verstuur. 
 

 
Als alles goed is ingevuld krijg je nu een scherm met de tekst:  
Je account is aangemaakt. Dit forum vereist echter accountactivatie door een beheerder. Er is een 
e-mail verstuurd naar de beheerders en je zal geïnformeerd worden wanneer je account is geacti-
veerd. 
 
Wanneer je die mail terug ontvangt kan je je registratie definitief maken. Vanaf dat moment kan je 
inloggen op het forum. 
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Aanmelden (inloggen) op het forum 

Wanneer je geregistreerd bent kan je je aanmelden op de openingspagina van www.vertelforum.nl 
 
Je vult nu je gebruikersnaam en je wachtwoord in, en klikt op Aanmelden. 
 

 
Je komt nu in het Forumoverzicht. 
 

Het Forumoverzicht 

Je ziet geel omrande blokken (misschien zien die er in de toekomst iets anders uit): 

• Algemeen 

• Leerroutes (besloten forums) 

http://www.vertelforum.nl/
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Het algemene deel is het forum, dat de opvolger van de Er-was-eens-lijst is. 
Het besloten deel is voor docenten en studenten van de Vertelacademie. 
 
In het Algemene deel staan op dit moment vier aparte forums: 

 

• Erwaseens forum: dit is de plek voor mededelingen en vragen aan collega’s, zoals we dat ook 
op de Er-was-eens-lijst deden. 

• Vertelagenda Stichting Vertellen 

• Voorstellingen en festivals 

• Archief: dit is de inhoud van het oude forum van de Vertelacademie, vóór de instelling van het 
Erwaseens forum. 

 

Het Erwaseens forum 

Wanneer je klikt op het Erwaseens forum  opent een overzicht van alle onderwerpen op het forum. 
Op het moment dat ik deze gebruiksaanwijzing maakte waren dat er twee. Ze staan in het gele kader. 

 
Boven en onder het gele kader staat een knop waarmee je een Nieuw onderwerp kan beginnen. Zie 
verderop onder ‘Een reactie plaatsen, of een nieuw onderwerp beginnen’. 
 

Zoeken naar een onderwerp in het forum 
Ook kan je zoeken in dit forum, door een zoekwoord in te vullen in het vak doorzoek dit forum. Wan-
neer je op het vergrootglas klikt wordt er naar jouw zoekwoord gezocht. Wanneer je op het tandradje 
naast het vergrootglas klikt krijg je extra opties om je zoekopdracht te verfijnen.  
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Een onderwerp bekijken 
Wanneer je met de muis over de naam van een onderwerp gaat verandert de naam in een link (blauwe 
letters en onderstreept). Als je die aanklikt opent het onderwerp. 
Wil Spronk heeft een voorbeeld gemaakt, door een discussie van de Er-was-eens-lijst te kopiëren:  Ver-
haal gezocht: Hobby’s en andere stokpaardjes 
 

Omdat Wil Spronk deze berichten ge-
plaatst heeft lijkt het ook alsof hij ze ge-
schreven heeft, maar dat is niet waar: de 
namen van de oorspronkelijke inzenders 
staan gelukkig nog onderaan de verschil-
lende bijdragen. 
 
Bovenaan zie je het oorspronkelijke be-
richt: een vraag naar verhalen rond een 
thema. 
Daaronder staan de reacties van collega’s. 
 

 
Vlak onder de rode balk zie je een knop 
Plaats reactie. Wanneer je die aanklikt 
opent een tekstverwerker, waarin je zelf 
een reactie kan schrijven. 

 
 
Daarnaast staat een knop met een gereedschapje, een sleutel. Wanneer je dat aanklikt 
krijg je wat extra mogelijkheden, zoals:  

• je mailt het hele onderwerp naar iemand (bijvoorbeeld aan jezelf) 

• je ziet een printbare versie van het onderwerp, zodat je alleen de belangrijke tekst afdrukt 
zonder alle ‘versieringen’ van de pagina. 

• de mogelijkheid om je te abonneren op deze discussie (zie verderop), zodat je een mailtje ont-
vangt wanneer iemand een nieuwe bijdrage heeft ingezonden. 

 

Je weg vinden in de forums 
Onder het gele kader staat een link naar het eerste forumoverzicht: < Terug naar het forumoverzicht. 
 
Helemaal rechts onder het gele kader staat een knop Ga naar. Wanneer je op het pijltje ernaast klikt 
zie je allerlei mogelijkheden waar je naar toe kan gaan. Niet alleen de forums zelf, maar ook de sites 
van de Stichting Vertellen en de Vertelacademie bijvoorbeeld.  
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Maar er is ook nog een mogelijkheid bovenaan in de rode balk. Daar zie je in een lijstje de stappen die 
je hebt genomen om hier te komen: vanaf de homepagina naar het forumoverzicht, naar het deel al-
gemeen, naar het Erwaseens forum. Door op één van die namen te klikken kom je weer terug in dat 
scherm. 
 

Hulp vinden 
In de rode balk staat ook ? V&A 
Dit is de link naar de hulppagina Vraag & Antwoord. Bovenaan staat daar een enorme lijst met onder-
werpen. Wanneer je er op klikt ga je naar een korte beschrijving daarvan. 

Dat is in het begin misschien wat intimiderend, er kan erg veel op dit forum 😊! Maar de meeste 
onderwerpen worden daar wel aangekaart. 
 

Een bericht ontvangen wanneer er iets nieuws op het forum staat: je abonneren 
Onderaan het scherm is een gele balk, met o.a. de optie om je op een forum te abonneren. 
Dat betekent, dat je kan instellen dat je via een mailtje op de hoogt wordt gebracht van nieuwe bijdra-
gen. Het lijkt door dat vinkje misschien of je al geabonneerd bent, maar dat is niet het geval! 
Klik op de tekst Abonneer op forum en je ziet de mededeling verschijnen dat je geabonneerd bent. 
De tekst in de gele balk verandert dan in  Abonnement op forum opzeggen, zodat je het abonnement 
als je dat wil ook weer kan beëindigen. 

Overigens: wanneer je een onderwerp hebt geopend kan je je op dezelfde manier ook abonneren op 
dat ene onderwerp. Je wordt dan op de hoogte gesteld wanneer er op dat onderwerp een reactie is 
binnen gekomen. 
 

Een reactie plaatsen, of een nieuw onderwerp beginnen  

Op de hoofdpagina ‘Erwaseens forum’ heb je de mogelijkheid om een Nieuw onderwerp te beginnen. 
En wanneer je een onderwerp hebt geopend kan je daar een reactie aan toevoegen (Plaats reactie). 
 
In beide gevallen opent zich een eenvoudige tekstverwerker, waarin je een tekst kan schrijven. 
 
TIP: wanneer je het lastig vindt om in zo’n tekstverwerker te werken, of bang bent dat je alles kwijt 
raakt voor je je bijdrage verstuurd hebt, kan je in je gewone tekstverwerker (Word, LibreOffice, Klad-
blok, Wordpad, enz.) je tekst schrijven, en die dan in zijn geheel kopiëren en in de tekstverwerker van 
het forum plakken. 
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Het onderwerp invullen 
Wanneer je een reactie plaatst is het onderwerp al ingevuld, net als bij een mail die je beantwoordt 
met de afkorting RE:. 
Wanneer je een nieuw onderwerp opent moet je dat zelf invullen. 
 
TIP: Kies voor een duidelijke titel voor je onderwerp! Op de oude maillijst viel mij vaak op dat ik een 
mail niet opende, omdat het onderwerp niet duidelijk beschreven was. Op een forum telt dat nog ster-
ker: ik ga niet kijken wanneer ik me door de onderwerptitel niet aangesproken voel. 
Bijvoorbeeld:  

• Verhaal gezocht: ...(onderwerp of thema)... 

• Verteller gezocht: ...(onderwerp, thema. doelgroep, organisatie,...)... 

• Aankondiging: ...(voorstelling, workshop,...)... 
 

Werken met je tekst: insturen 
In het grote witte vak kan je je tekst zetten. 
Wanneer je klaar bent kan je kiezen: 

•  je tekst tijdelijk opslaan (Bewaar concept), 

• eerst even kijken hoe je tekst er straks uitziet (Voorbeeld), 

• je tekst definitief in te dienen (Verstuur). 
 
Onder het witte vlak staan nog wat extra mogelijkheden: o.a. of je wel of geen smilies wil gebruiken, 
en of je een bericht wil ontvangen wanneer iemand in de discussie reageert. 
Wanneer je in je tekst het adres van een website intypt maakt het programma daar automatisch een 
link van. Dat kan je hier ook uitschakelen. 
 

Werken met je tekst: schrijven en vormgeving 
Boven het schrijfvlak staat een werkbalk met extra mogelijkheden om je tekst op een eenvoudige ma-
nier op te maken. Wanneer je met je muis over de knoppen gaat zie je waar de knop voor dient: 
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Achtereenvolgens: 

• tekst vet, cursief of onderstreept maken 

• een citaat invoegen 

• voor gevorderden: de code zien die onder de tekst verborgen zit 

• lijsten maken met zwarte balletjes 

• meer mogelijkheden voor lijsten die wat moeilijker zijn 

• een afbeelding invoegen 

• een link invoegen 
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Jouw persoonlijke instellingen 

Wanneer je bent ingelogd zie je rechtsboven  in de rode balk je gebruikersnaam. 
Wanneer je daar op klikt opent zich een keuzemenu met drie keuzes: 

 

• Gebruikerspaneel: hier kan je allerlei persoonlijke instellingen maken 

• Profiel: hier staan jouw gegevens 

• Afmelden: wanneer je het forum verlaat is het netjes wanneer je jezelf eerst afmeldt voor je 
het scherm wegklikt of de computer uitzet. 

 

Profiel: jouw persoonlijke gegevens 
Wanneer je klikt op Profiel opent het scherm Bekijk profiel.  
Hier heb je een overzicht van een aantal instellingen. 
 

 
Je ziet: 

• je gebruikersnaam en, wanneer je die opgegeven hebt, gegevens als je interesse, beroep en 

woonplaats 

• de manieren waarop bezoekers van het forum contact met je kunnen opnemen. Bijvoor-

beeld: ze kunnen je een mail sturen (overigens zonder jouw mailadres te zien), of een per-

soonlijke boodschap voor je op het forum achterlaten. Ook zie je of ze vanuit het forum op 

jouw eigen website kunnen komen. 
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• het onderschrift dat automatisch onder al jouw bijdragen verschijnt (ik heb daar mijn naam 

en mijn website staan, zodat mensen altijd zien wie de schrijver van de bijdrage is + een ma-

nier hebben om meer over me te weten te komen en contact met me te zoeken). 

TIP: rechtsonder zit de knop Ga naar, waarmee je snel uit dit scherm kan komen. 
 
Al deze zaken kan je zelf instellen: naast je gebruikersnaam (die herken je aan de rode letters)  staat 
een knop wijzig profiel. 
 

Je profiel wijzigen 
Je komt nu in één van de schermen van het Gebruikerspaneel. 
Je kan hier dus ook altijd komen door in de rode balk rechtsboven op je gebruikersnaam te klikken en 
dan te kiezen voor de optie Gebruikerspaneel. 
 

 
Bovenaan zie je vijf blauwe menuknoppen, waarvan Profiel geselecteerd is. Je ziet dat aan het lichtere 
blauw en de vette letters. 
Links zie je vijf andere menuknoppen. Wijzig profiel is een lichtblauw vlak met rode letters, en dat is 
het scherm waar je nu in bent. 
Naast de titel van het scherm Wijzig profiel zie je een link naar Bekijk profiel. Je kan dus heen en weer 
schakelen tussen het scherm waarin je je profiel bekijkt, en het scherm waarin je het wijzigt. 
 
TIP: Er staat niet voor niets de raad boven om voorzichtig te zijn met het invullen van dit soort gegevens. 
Geen van deze gegevens is verplicht (er staat geen * bij).  
 
Je kan je verjaardag, interesses, beroep, locatie en linken naar je website en sociale media invullen. 
 
TIP: kopieer linken naar je website of Facebook account uit de adresbalk van je internetbrowser. Bij-
voorbeeld: ik zocht in een andere tab van mijn browser mijn eigen website op. Daar stond alleen 
www.muzemuzette.com. Maar toen ik dat kopieerde en in het scherm Wijzig profiel plakte bleek er 
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opeens http://www.muzemuzette.com te staan! En dat is een volledigere manier om de link te vermel-
den. 
 
Wanneer je klaar bent kan je klikken op: 

• Herstel: je gaat uit dit scherm zonder dat er iets veranderd is 

• Verstuur: je ingevulde veranderingen worden opgeslagen, en je ziet ze terug in het scherm 
Bekijk profiel. 

 

Jouw onderschrift: de ondertekening van je bijdragen 
Je kan vervolgens je onderschrift maken of wijzigen. Dat is de tekst die als een soort handtekening 
automatisch onderaan al jouw bijdragen verschijnt. 
Klik in het gebruikerspaneel op de blauwe menuknoppen bovenaan op Profiel en op de blauwe knop-
pen links op Wijzig onderschrift. 
 

 
 
Je krijgt nu precies dezelfde tekstverwerker waarmee je ook een bericht schrijft. 
Je ziet dat ik als onderschrift mijn naam en mijn website heb genoteerd. 
Wanneer je onderaan op Voorbeeld klikt zie je bovenaan het resultaat: JE ONDERSCHRIFT ZAL ER ZO 
UITZIEN IN BERICHTEN 
Je kan dan eventueel nog dingen wijzigen. 
 
En een meevallertje: de naam van mijn website wordt automatisch omgezet in een link (blauw onder-
streept). 
Je kan dat automatisme overigens uitzetten wanneer je onderaan bij Opties een vinkje zet bij Verwerk 
URL’s niet automatisch. Maar ik vind het wel prettig dat dit automatisch gebeurt. 
 
Je maakt je onderschrift definitief met de knop Verstuur. 
Wanneer je op Herstel klikt worden je wijzigingen niet doorgevoerd. 
Verderop vertel ik hoe je je onderschrift standaard toevoegt aan al je berichten. 
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Jouw foto  
Bij al jouw bijdragen kan je je foto toevoegen. Of een andere afbeelding, net hoe jij je wil laten ‘zien’. 
In dit forum heet dat jouw Avatar. 
 
Klik in het gebruikerspaneel op de blauwe menuknoppen bovenaan op Profiel en op de blauwe knop-
pen links op Wijzig Avatar. 
 

 
 
Je kan vanaf je eigen computer een foto uploaden. Klik daarvoor op de knop Browse. 
Je kan dan een foto op je eigen computer kiezen. 
Je ziet vervolgens hoe je afbeelding in het forum verschijnt. 
Gebruik vervolgens weer de knoppen Herstel (geen wijzigingen doorvoeren) of Verstuur (jouw foto in 
het systeem opslaan). 
 
Let op: de foto moet vierkant zijn, en mag niet te groot zijn. Maximum afmetingen: 

• breedte: 100 pixels,  

• hoogte: 100 pixels,  

• bestandsgrootte: 117.00 KB. 
 
Je zal je foto dus misschien moeten bewerken om aan deze eisen te voldoen. 
 
TIP: Wanneer je zelf je foto niet kan bewerken zijn de beheerders van het Erwaseens forum bereid dit 
voor je te doen. Je mailt je foto in een privébericht naar één van de beheerders, die de foto bewerkt en 
voor je op het forum plaatst. 
 
Je doet dit als volgt: 
Op de gele balk onderaan staat aan de rechterkant Het team. 
Wanneer je daar op klikt zie je een overzicht van beheerders. Op het moment dat ik 
deze gebruiksaanwijzing schrijf zijn Wil Spronk en Walter Roozendaal de beheerders die hulp bieden 
bij het bewerken van je foto. 
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Klik op één van hun namen. Je komt dan in het scherm Bekijk profiel met gegevens over de beheerder. 

 
Onder de foto staan manieren om contact te maken (CONTACTEER ...). 
Klik op Verstuur een privébericht. 
 
NB. Je ziet dat je ook een mail zou kunnen sturen, maar daar kan je geen foto aan toevoegen. Je moet 
dus kiezen voor een privébericht. 
 

Je hoeft de naam van de ont-
vanger niet meer in  te vullen. 
 
Wel een onderwerp, bijvoor-
beeld: Graag foto bewerken  
 
Onderaan zie je een knop Be-
standen toevoegen. Wanneer 
je die aanklikt kan je een foto 
uploaden vanaf je eigen com-
puter. 
 
Zet in het berichtblok vooral je 
gebruikersnaam, zodat we we-
ten waar we de foto moeten 
plaatsen. 
Onder het berichtblok vind je 
de knop Verstuur 
 
TIP: op deze manier kan je be-
richten en mails sturen naar 
alle forumleden. 
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TIP: stuur verder in principe zo min mogelijk privéberichten, de kans is groot dat iemand niet merkt dat 
je dat gedaan hebt en het nooit leest! Een mail naar een forumlid sturen is zekerder. 
 

Je accountinstellingen: jouw gebruikersnaam, wachtwoord en mailadres 
Klik in het gebruikerspaneel op de blauwe menuknoppen bovenaan op Profiel en op de blauwe knop-
pen links op Wijzig accountinstellingen 
 
Hier kan je wijzigingen aanbrengen in: 

• je gebruikersnaam 

• je mailadres (NB: vul hier je echte mailadres in, het forum heeft dat nodig voor het bevesti-
gen van jouw wijzigingen!) 

• je wachtwoord. 
 
Om hier wijzigingen aan te brengen moet je je oorspronkelijke wachtwoord invullen! 

 
Gebruik vervolgens weer de knoppen Herstel (geen wijzigingen doorvoeren) of Verstuur (jouw gege-
vens in het systeem opslaan). 
 

Mogen andere gebruikers contact met jou opnemen? 
Klik in het gebruikerspaneel op de blauwe menuknoppen bovenaan op Forumvoorkeuren en op de 
blauwe knoppen links op Wijzig algemene instellingen. 
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Hier geef je aan of andere gebruikers jou persoonlijk mogen mailen, of binnen het forum een privébe-
richt mogen sturen. 
 
TIP: Zet in dit scherm de optie Open External Links in New Window op Ja. Wanneer er in een bericht 
een link naar een andere website staat opent die link in een nieuw venster. Dat betekent dat in het 
oorspronkelijke venster het forum open blijft staan. Daar kan je dus altijd weer naar terugkeren zonder 
dat je opnieuw moet inloggen. 
 
Gebruik vervolgens weer de knoppen Herstel (geen wijzigingen doorvoeren) of Verstuur (jouw gege-
vens in het systeem opslaan). 
 
De opties Mijn taal, Mijn tijdzone en Mijn datumnotatie staan standaard ingesteld, daar hoef je niets 
mee te doen. 
 

Hoe nemen gebruikers contact op met jou — of jij met andere gebruikers? 
Bij elk bijdrage aan het forum worden de gebruikersnaam en eventueel de foto van de inzender ge-
plaatst. Dat zie je rechts bovenaan naast de bijdrage. 
Onder de naam staat een tekstballonnetje met drie punten. 
Als je daar op klikt verschijnen er nieuwe blauwe tekstballonnetjes. 
 

 
 
Wanneer je met de muisaanwijzer op zo’n blauw tekstballonnetje gaat staan zie je wat je er mee kan 
doen. Afhankelijke van de instellingen van de gebruiker kan dat bijvoorbeeld zijn: 
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• Verstuur een privébericht: dat is een persoonlijk bericht aan iemand, dat in het forum wordt 
opgeslagen. Je vindt privéberichten aan jou via de knop Privéberichten rechts bovenin de 
rode balk. 

• Verstuur een e-mail: je maakt een e-mail die je rechtstreeks aan de andere schrijver stuurt. 

• Opens in new window: je komt in een nieuw venster rechtstreeks op de website van de 
schrijver. 

 

Jouw onderschrift standaard toevoegen aan al je bijdragen 
Klik in het gebruikerspaneel op de blauwe menuknoppen bovenaan op Forumvoorkeuren en op de 
blauwe knoppen links op Wijzig berichtstandaarden. 
 
Hier kan je o.a. de optie Mijn onderschrift standaard bijvoegen aanklikken. 
 
Gebruik vervolgens weer de knoppen Herstel (geen wijzigingen doorvoeren) of Verstuur (jouw gege-
vens in het systeem opslaan). 
 

Hoe weet je of iemand op jouw bijdrage heeft gereageerd, of jou een privébericht stuurt? 
Klik in het gebruikerspaneel op de blauwe menuknoppen bovenaan op Forumvoorkeuren en op de 
blauwe knoppen links op Notificatieopties. 
 
In dit paneel kan je regelen hoe je op de hoogte gesteld wil worden wanneer er iets op het forum 
gebeurt wat voor jou van belang kan zijn. 
 
 

 
TIP: zet alles op E-mail. Dan ontvang je altijd een bericht wanneer er iets interessants gebeurt op het 
forum. 
 
Wanneer je Notificaties aanvinkt worden berichten aan jou in het forum opgeslagen. 
Je vindt aan jou gerichte Notificaties en Privéberichten via de knoppen rechtsboven in de rode balk. 
Maar je ontdekt die alleen maar als je (toevallig) het forum bezoekt en dan ook nog (toevallig) hier 
naar kijkt. 
Dat is de reden dat ik er zelf voor kies, om me over alles wat er gebeurt een mail te laten sturen.  
 
Let op: Omdat je hier echt alles zelf moet invullen is er geen knop Herstel, alleen een knop Verstuur om 
je voorkeuren op te slaan. 
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Je netjes afmelden als je klaar bent 
Wanneer je klaar bent op het forum kan je natuurlijk gewoon je internetbrowser sluiten. Jij bent er 
dan klaar mee. 
Het is alleen wel zo netjes om je op het forum zelf af te melden. Het programma weet dan ook dat je 
klaar bent. 

Je doet dit door rechtsboven in 
de rode balk je gebruikersnaam 
aan te klikken. Er opent een kort 
menu, met als onderste optie: 
Afmelden. 
Wanneer je daar op klikt geef je 
aan de software achter het fo-
rum aan dat je klaar bent en je-
zelf dus afmeldt. 
 

 
Heel veel succes en plezier van en op het forum! 
 

Walter Roozendaal 
m.m.v. Wil Spronk en Saskia Bangma 
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