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Korte handleiding tot het gebruik van 

http://student.kompanjon.be 

Mail met je inloggegevens 
Nadat de coach jou heeft toegevoegd tot de gebruikers van student.kompanjon.be  ontvangen je 

een mail met als onderwerp “[student @ kompanjon] je persoonlijke login “. Daarin je login 

gegevens en een link om je paswoord te kunnen instellen. 

Inloggen kan je op de site via deze login of via het e-mailadres waarnaar het bericht is verstuurd. 

Beste, 

 

Bij deze sturen we je persoonlijke login en de link om je paswoord in te geven. 

Inloggen kan via je login, of via je e-mailadres. 

 

je login: xxxxxxx 

je paswoord instellen kan hier: Click to set 

http://student.kompanjon.be/wp-

login.php?action=rp&key=HlA0gqGNSQqVsNQPR31P&login=demo 

 

Mocht je problemen hebben kan je steeds terecht bij je coach of de webmaster. 

http://student.kompanjon.be/wp-login.php?action=rp&key=HlA0gqGNSQqVsNQPR31P&login=demo
mailto:webmaster@kompanjon.be
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Met vriendelijke groet 

Het kompanjon-team. 

Klik je op de ‘Click to set’ link, dan kom je op een gelijkaardig scherm als hieronder. 

In het ‘Nieuw wachtwoord’ veld overschrijf je het oude met het door jezelf gekozen wachtwoord. 

Kik vervolgens op de ‘Wachtwoord opnieuw instellen’-knop. 
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Inloggen 
Eens je wachtwoord gewijzigd is kan je nu steeds inloggen via het ‘inloggen’ item in de menubalk bovenaan. 
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Vervolgens kom je op onderstaand inlogscherm. 

Vul je login of e-mailadres en je zelf gekozen wachtwoord in om je te registreren op de site. 

Let op: soms vraagt de browser of hij je wachtwoord mag onthouden. Laat dit nooit toe op een 

publieke pc. 

Op een eigen laptop mag dat uiteraard wel. 
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De items in de menubalk 
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Je merkt 6 items: 

 home: brengt je terug naar de start- en welkomspagina 

 je gepubliceerde vragenlijsten: hier vind je een oplijsting van alle ‘posts’ die je al 

gepubliceerd hebt 

 je nog af te werken vragenlijsten: hier vind je de oplijsting van alle ‘posts’ waaraan je nog 

zaken moet aanvullen 

 kompanjon.be: deze knop brengt je tot de publieke site van kompanjon vzw 

 uitloggen: hiermee log je uit van deze site (en word je automatisch terug gebracht naar de 

publieke site) 

je gepubliceerde vragenlijsten 
Bij aanvang is deze lijst uiteraard leeg. Naarmate je project vordert vind je hier je ‘posts’ die je 

eerder publiceerde. Je hebt hier ook een overzicht op de reacties die er gekomen zijn op de posts. 
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je nog af te werken vragenlijsten 
Bij aanvang vind je in deze lijst de 10 door ons geprepareerde ‘posts’. 

Kies de lijst die je wil bewerken en klik op ‘vul aan’. Nu kom je in de editeer-ruimte van de website.
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Hier kan je makkelijk de vragen beantwoorden door steeds het ‘_’ tekentje te verwijderen en te 

vervangen door je eigen tekst. 

Zolang je vragenlijst nog niet klaar is blijf je op de ‘Opslaan als concept’ knop drukken. 

De ‘post’ blijft dan bij je ‘nog af te werken vragenlijsten’ staan en de coach wordt nog niet 

automatisch verwittigd. 

Eens je klaar bent klik je op ‘Publiceren’.  Op dat moment vertrekt er een mailtje naar je coach 

zodat deze je vragen kan bekijken en eventueel becommentariëren. Vanaf dit moment verdwijnt 

deze vragenlijst ook uit je ‘nog af te werken’ lijst en schuift door naar de ‘gepubliceerde’ lijst. 

Mocht het nu zijn dat je per ongeluk op de ‘Publiceren’ knop hebt gedrukt, dan kan je de 

gepubliceerde ‘post’ nog  steeds aanpassen en terug als ‘concept’ opslaan. (zie later] 



 

Korte handleiding tot het gebruik van http://student.kompanjon.be versie 1.0 | oktober 

2015 11 

 

Reacties 
De coach zal bij je gepubliceerde ‘posts’ reacties neerschrijven. 

Dit merk je aan het cijfertje dat staat naast de titel van de ‘post’ in de ‘je gepubliceerde 

vragenlijsten’-pagina. 

Om die reactie te lezen klik je op de ‘bekijk in nieuwe tab’ achter de titel van de ‘post’. 

ccccc

ccc
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De reactie staat onder de door jou geschreven tekst. Je kan uiteraard op de reactie van de coach 

op jou beurt reageren. 

Je doet dit door het ‘reactie’ veld in te vullen en daarna op ‘Reactie plaatsen’ te klikken. 
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Een offline versie van je ‘post’ 
Om een offline versie van je teksten te kunnen maken zie je onderaan recht een ‘PDF’-icoontje. 

Als je dit aanvinkt wordt je tekst automatisch omgezet naar een pdf-file die je dan lokaal kan 

bewaren. 

De coach zal je op het eind vragen je pdf-documenten te bundelen en door te sturen. 

 

 

  

ccc
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Een reeds gepubliceerde ‘post’ bijwerken 
Het is uiteraard mogelijk om een reeds gepubliceerde tekst nog aan te passen. 

Open je ‘post’ vanuit de ‘je gepubliceerde vragenlijsten’-pagina op ‘bekijk in nieuwe tab’ te klikken. 

Scroll nu naar het eind van de tekst en daar vind je onderaan tussen de blauwe lijntjes ‘bewerken’. 

Deze knop brengt je terug naar editeer-ruimte van de website. 

 

 

  

ccc
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Nu kan je de teksten aanpassen. Vervolgens klik je op de ‘Bijwerken’ knop. Een nieuwe versie van 

de ‘post’ wordt nu opgeslaan. 

Eens bijgewerkt vind je bovenaan de melding ‘Bericht bijgewerkt. Bericht tonen’. 

Door op ‘Bericht tonen’ te klikken spring je weer uit de editeer-ruimte en komt zo terug in de 

student.kompanjon.be website. 

Mocht je per ongeluk de ‘post’ gepubliceerd hebben dan kan je deze terug als ‘concept’ opslaan. 

Dit doe je in het menu ‘Publiceren’ aan de rechter zijde van het scherm. 

Kies bij ‘Status: Gepubliceerd ‘ Bewerken 

 

  

cccccc
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Kies nu in plaats van ‘Gepubliceerd’ ‘Concept’ en klik vervolgens op ‘Bijwerken’. 

Deze ‘post’ verhuist vervolgens weer van de ‘je gepubliceerde vragenlijsten’-pagina naar de ‘je nog 

af te werken vragenlijsten’-pagina. 

Na te hebben geklikt op ‘Bijwerken’  vind je bovenaan de melding ‘Bericht bijgewerkt. Bericht 

tonen’. 

Door op ‘Bericht tonen’ te klikken spring je weer uit de editeer-ruimte en komt zo terug in de 

student.kompanjon.be website. 
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Je tekst verfraaien 
Uiteraard bestaat de mogelijkheid om je teksten te verfraaien of te verrijken met fotomateriaal. 

Dit kan je eens je in de editeer-ruimte bent. 

Tussen de titel en de tekst vind je een werkbalk met de knoppen om je tekst te verfraaien. 

Hou het evenwel sober. Door hier en daar teksten in ‘bold’ of ‘italic’ te zetten kan je de nodige 

accenten leggen. 

Er bestaat ook de mogelijkheid om lijsten te genereren (met een voorloopsymbooltje of –nummer). 
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Vlak boven deze werkbalk vind je de ‘Media toevoegen’ knop. 

 

Om een afbeelding toe te voegen ga je met de tekst-cursor daar in de tekst staan waar je de 

afbeelding wil ‘plakken’ en klik vervolgens op de ‘Media toevoegen’ knop. 

Er springt een scherm open waar je kan kiezen uit reeds geüploade bestanden in de ‘tab’ 

‘Mediabibliotheek’ of kan je nieuwe bestand(en) uploaden in de ‘tab’ ‘Bestanden uploaden’. 
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Kies nu onderaan rechts in het veld ‘Afmeting’ de gewenste grootte van de prent. 

Je hoeft hier niet steeds de grootste versie te kiezen. Eens je afbeelding in een ‘post’ gekleefd is 

bestaat steeds de mogelijkheid om deze op volle grootte te zien door erop te klikken.  

Je kan ook de uitlijning van de afbeelding bepalen. Zo verschijnt je afbeelding aan de linker zijde, 

rechter zijde, gecentreerd of zonder uitlijning. 

Eens de juiste grootte en uitlijning is gekozen klik je op ‘Invoegen in bericht’. 

Mocht het zijn dat je toch nog instelling wil wijzigen eens je foto is geplaatst, dan klik je op de 

afbeelding. Er verschijnt nu een werkbalkje waar je de uitlijning kan aanpassen. De grootte 

aanpassen kan via het ‘Bewerken’-potloodje. De afbeelding wissen lukt via het ‘kruisje’. Hiermee is 

de afbeelding weliswaar uit de tekst verdwenen, maar hij is nog steeds aanwezig in de 

‘Mediabibliotheek’. 
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De editeer-omgeving van de website 
Het is de bedoeling dat je zo weinig mogelijk in deze omgeving van de site vertoeft. 

In principe is het enkel nodig om ‘post’ te editeren. 

Eens je ingelogd bent op de site zal je merken dat er bovenaan, net onder ‘adresbalk’ een zwarte 

balk verschijnt. 
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Van de menu-items die je daar ziet kan je eigenlijk enkel het ‘Dashboard’ gebruiken. 

Dit brengt je naar de ‘beheersmodule’ van de website. 

Om veiligheidsredenen zijn daar een heel pak zaken uitgeschakeld. 
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Enkel onder ‘Profiel’ zou je een aantal wijzigingen kunnen doorvoeren. 

Mocht het zijn dat er een spelfout staat in je naam, of je wenst je mailadres of paswoord te 

wijzigen, dan kan dat hier. 
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Heb je zaken aangepast in de ‘Profiel’ pagina, vergeet dan zeker niet naar onder te scrollen en op 

‘Profiel bijwerken’ te klikken. 

 

 


