Handleiding Group Concept Mapping
Fase 1: Brainstorm

INLEIDING
In het kader van het SOONER onderzoeksproject bent u uitgenodigd voor de group concept
mapping studie. Hierin vragen we naar uw inzichten met betrekking tot open online onderwijs. In de
eertse fase gaan we brainstormen in een online omgeving. In deze handleiding een kort overzicht van
de stappen die u hierin doorloopt. Mocht u nog vragen hebben, stuur deze dan via de mail naar het
volgende adres: msh@ou.nl

STAP 1: De online omgeving

In de mail ontving u een link welke u naar de volgende pagina stuurt (zie afbeelding 1). Dit is de
homepage. Om door te gaan, klik op “participate anonymously”. U hoeft dus niet in te loggen.

Afbeelding 1: de homepage

STAP 2: Informed consent

In het volgende scherm komt u bij de informed consent (zie afbeelding 2). Hier staat beknopt
uitgelegd wat de bedoeling van deze studie is, welke data er verzameld wordt, en wat uw rechten
zijn. Leest u dit even door, en klik om door te gaan op “accept” link onderaan. Als u het hier niet
mee eens bent, klik dan op “reject” recht onderaan.

Afbeelding 2: informed consent

STAP 3: Start brainstorm

De pagina die volgt is eigenlijk een tussenpagina (zie afbeelding 3). U hoeft uw inloggegevens niet te
onthouden, u kunt deze negeren. Om door te gaan klikt u op “brainstorming”.

Afbeelding 3: Start brainstorming

STAP 4: Brainstorm

Op de volgende pagina kan de brainstorm beginnen. Aan de hand van het “focus prompt” voert u uw
statements in in het tekst vak. Houd u alstublieft rekening met de regels aangegeven in bulletpoints.
Elke keer als u een statement heeft ingevoerd klikt u op “add this statement”. Uw statement zal
dan worden toegevoegd aan de lijst. Als u klaar bent, en geen statements meer weet om toe te
voegen, klikt u op “brainstorming completed”. U kunt daarna de vensters sluiten.

Afbeelding 4: brainstorm

