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Praktische tips 
 

Zorg dat je de kennis hebt over de inhoud van de module 

▪ Zoek in de catalogus de module die je wenst in te zetten 

▪ Verdiep je inhoudelijk in de module 

▪ Je kan de hoofdstukken bekijken door op het pijltje te klikken met de muis. 

 

 
 

De hoofdstukken kun je ook weer open klikken en inhoudelijk bekijken 

 

Bekijk goed bij welke hoofdstukken je feedback wenst te geven 

Een module is opgebouwd uit sessies. Het aantal sessies varieert per module. Een cliënt doorloopt de 

sessies één voor één. We maken onderscheid tussen sessies 'met feedbackmomenten' en sessies 

'zonder feedbackmomenten': 

▪ Met feedback: Op een sessie met een feedbackmoment geef je als hulpverlener online 

feedback. Je cliënt kan niet door met de module totdat jij feedback hebt gegeven.  

▪ Zonder feedback: Een sessie zonder feedbackmoment doorloopt de cliënt zelfstandig. Als hij of 

zij klaar is slaat hij de antwoorden op en kan direct door met de volgende sessie. Jij krijgt geen 

taak om feedback te geven.  

 

Het verschil tussen een sessie met of zonder feedback zie je zo: 

 

 
De eerste sessie is zonder feedback, de tweede en derde zijn mét feedback. 
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Bekijk of je de module passend kan maken 

Je kunt een module op maat maken voor je cliënt. Je kunt een module aanpassen nadat je deze voor 

een cliënt hebt klaargezet. Klik op 'Sessies aanpassen'. 

  

Zo kun je: 

▪ Sessies toevoegen 

▪ Sessies verwijderen 

▪ De volgorde van sessie veranderen 

▪ Feedback aan- of uitzetten per sessie 

 

 
 

Klik op 'Edit mode verlaten' als je de wijzigingen wilt opslaan en het scherm wilt verlaten. 

 

Hoe verwijder je een module? 

Het is niet mogelijk om een module in zijn geheel te verwijderen. Mocht je per ongeluk een onjuiste 

module hebben klaargezet dan kun je het volgende doen: 

▪ Open de betreffende module en klik op 'Aanpassen'.  

▪ Breek de actieve sessie af (knop Afbreken in de sessie).  

▪ Verwijder alle overige sessies uit de module.  

▪ Sla de wijzigingen op.  

▪ Optioneel: wijzig te titel van de module in bijvoorbeeld [Niet van toepassing] 

 

Deze handelingen zorgen ervoor dat: 

▪ Je cliënt geen taken meer ontvangt om de module te maken.  

▪ De module voor de cliënt verplaatst naar de afgeronde modules. 
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Kunnen e-mail notificaties worden uitgezet? 

Het is een voorwaarde dat een Minddistrict account is gekoppeld aan een geldig e-mailadres. Naar dit 

e-mailadres worden alle e-mails vanuit het Minddistrict platform gestuurd. Er zijn een aantal 

verschillende e-mails. 

▪ Notificatie e-mails: Deze krijgt de gebruiker wanneer iemand een bericht heeft gestuurd. 

▪ Taak e-mails: Deze krijgt de gebruiker als er een nieuwe taak klaarstaat. Bijvoorbeeld als een 

hulpverlener een nieuwe module voor een cliënt heeft klaargezet of als de hulpverlener feedback 

kan geven na het afronden van een sessie door de cliënt. 

▪ Taakherinnering e-mails: Deze krijgt de gebruiker op maandagochtend als er nog open taken 

zijn. Deze e-mail wordt maximaal drie keer verzonden zolang er geen nieuwe taken bijkomen. 

▪ Dagboek notificaties: Dagboeken hebben notificaties in de vorm van pushberichten. Deze 

pushberichten zijn alleen zichtbaar als de cliënt gebruik maakt van de Minddistrict App. 

Lees hier hoe je de notificaties van deze pushberichten kan aanpassen/stopzetten. 

 

Taak e-mails zijn de enige e-mails die niet uitgezet kunnen worden. 

 

Professionals 

Professionals hebben de mogelijkheid om de notificaties van gesprekken te wijzigen. Dit kan op de 

volgende manier: 

▪ Ga onder profiel naar ‘Instellingen’. 

▪ Klik op ‘Notificaties gesprekken’. 

▪ Wijzig de notificaties naar eigen behoefte. De notificaties van gesprekken kunnen in zijn geheel 

worden uitgezet. 

 

 
  

https://support.minddistrict.com/nl/support/solutions/articles/17000076077-dagboek
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/17057726314/original/zmKLVxDA3Aq9juH8VAevfFTku01nhvu_cg.png?1589214927
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Notificaties gesprekken 

Je kunt kiezen hoe vaak er een e-mail wordt verzonden als er nieuwe berichten zijn binnen 

Minddistrict. 

 

 
 

 

 

Cliënten 

Cliënten kunnen de notificatie e-mails en de taakherinnering e-mails wijzigen/stopzetten. Dit kan op 

de volgende manier: 

▪ Ga onder profiel naar ‘Instellingen’ 

▪ Klik op ‘Notificaties gesprekken’ of 'Taak herinnering' 

▪ Wijzig de notificaties naar eigen behoefte en sla dit op. De notificaties van gesprekken kunnen in 

zijn geheel worden uitgezet. Vink de taakherinnering uit en sla dit op. Je zult de e-mail op 

maandag niet meer krijgen. 
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Taak herinnering cliënten  

De taakherinnering van cliënten kan aan- of uitgezet worden. 

 

 
 

Praatplaat 
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