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Als gebruiker gaat u meldingen maken in naam van ‘School X/Organisatie Y’. Hiervoor
dient u zich eerst te registreren. U surft naar www.route2school.be en klikt op de
knop ‘Registreren’.
Op het volgende scherm vult u in het eerste tekstveld uw e-mail adres in. Vervolgens
klikt u de drop-down lijst open door te klikken op het pijltje en kiest u de naam van
de school/organisatie waarvoor u meldingen gaat maken. U ontvangt een
bevestigingsmail met uw eigen unieke login gegevens. Uw login ID bestaat uit uw email adres en het wachtwoord dat wij voor u aanmaakten.
TIP: Indien u meldingen wenst te maken voor meerdere organisaties kan dat perfect.
U dient deze (registratie)stap dan voor elke organisatie te herhalen. Dit betekent dat
u telkens kunt registreren met hetzelfde e-mail adres, maar steeds een andere
organisatie aanklikt in de drop-down lijst. Per organisatie waarvoor u zich
registreerde, ontvangt u dan unieke login gegevens. Deze bestaan telkens uit uw email adres in combinatie met een uniek wachtwoord.
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Na de registratie kan u starten met het verzamelen van data. Dit kan via de app of via
de webapplicatie.
• De app is gratis beschikbaar in de App Store/Play Store. U kan de app gemakkelijk
vinden door te zoeken naar ‘route2school’.
• Via de webapplicatie surft u naar www.route2school.be en logt u in met uw
unieke login ID.
In wat volgt bieden we u eerst meer informatie over de werking van de app. Daarna
volgt meer informatie over de werking van de webapplicatie.
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U opent de app door erop te klikken en logt in door uw unieke login gegevens (die u
via de bevestigingsmail na registratie heeft ontvangen) in te vullen in de daarvoor
voorziene tekstvelden. U bevestigt door op ‘V’ te klikken.
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Vervolgens opent het startscherm waarop u ziet dat er 3 knoppen zijn waarmee u
aan de slag kunt. In wat volgt zullen we één voor één toelichten waar elke knop voor
dient.
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Klikt u op de knop ‘MELDING’ dan activeert u de camera van uw smartphone/iphone
en kan u meteen een foto maken van het knelpunt. Maakte u de foto dan kan u deze
foto meteen gebruiken (via ‘gebruik foto’) of u kunt beslissen om toch een nieuwe
foto te maken (via ‘opnieuw’). Bij het maken van foto’s schenkt u best voldoende
aandacht aan bepaalde zaken zoals: nummerplaten mogen niet leesbaar zijn,
gezichten van mensen mogen niet herkenbaar zijn.
Nadat u op ‘gebruik foto’ klikte opent een volgende scherm waar u via de
verschillende tekstvelden meer informatie kunt toevoegen aan de foto. Probeer de
informatie die u meegeeft zo duidelijk mogelijk te formuleren, zodat het probleem
dat u wenst aan te kaarten ook voor andere mensen voldoende duidelijk is. De
informatie die u ingeeft, dient u te bevestigen door opnieuw op ‘V’ te klikken.
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Indien u tijdens uw verplaatsing de route die u aflegt meteen wenst te registreren,
dan kan dat als volgt. Voor uw vertrek opent u de app en klikt u op de knop ‘ROUTE’
en vervolgens op de startknop (dat is het witte driehoekje onderaan rechts in beeld
op het tweede scherm). Bij aankomst op uw bestemming stopt u de routeregistratie
op dezelfde manier. Er wordt u vervolgens gevraagd om aan te geven welk
vervoersmiddel u gebruikte tijdens uw verplaatsing. Dit mag u aanvinken, vervolgens
op ‘ok’ klikken en dan nogmaals klikken op het witte driehoekje onderaan rechts in
beeld. Uw geregistreerde route werd nu opgeslagen.
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De knop ‘KAART’ biedt u de mogelijkheid om te kijken naar het overzicht van alle
meldingen en routes die u zelf en andere gebruikers die zich registreerden onder uw
school/organisatie maakten. U kan op een melding klikken en meer informatie lezen
over deze melding. Indien het gaat om een melding die u niet zelf maakte, kan u
aangeven dat u het eens bent door op de knop ‘ik vind dit ook een probleem’ te
klikken. Wenst u daarenboven zelf nog extra uitleg aan deze melding toe te voegen,
dan kan dat via de knop ‘geef extra info over dit rapport’.
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Een belangrijk aandachtspunt is het volgende: al het werk dat u met de smartphone
uitvoert, is in eerste instantie enkel zichtbaar voor u zelf. Door in te loggen op de
webapplicatie kan u elke melding en elke route die u registreerde ‘versturen’ of met
andere woorden dus ook zichtbaar maken voor de projectleider. Slaat u deze stap
over, dan kan de projectleider de door u verzamelde data niet zien.
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Inloggen op de webapplicatie doet u door te surfen naar www.route2school.be en
vervolgens de klikken op de knop ‘inloggen’.
Op het volgende scherm logt u in via uw unieke login ID. U vult uw e-mail adres en
uw wachtwoord (dat u ontving via een bevestigingsmail na registratie) in en
bevestigt door op de knop ‘inloggen’ te klikken.
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De eerste keer dat u inlogt op de webapplicatie wordt u gevraagd om enkele
persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens zullen te allen tijde discreet
behandeld worden. Op geen enkel moment wordt uw identiteit prijs gegeven.
Na het invullen van uw persoonlijke gegevens, klikt u op de knop ‘Verstuur’.
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Indien u nog geen data heeft verzameld via de smartphone, kan u ook kiezen om
rechtstreeks via de webapplicatie meldingen te maken. Dit doet u door op de knop
‘Meldingen’ te klikken.
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Op het volgende scherm klikt u op de knop ‘Maak een melding’ om nieuwe
meldingen rechtstreeks in de webapplicatie in te voeren.
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Op het volgende scherm krijgt u de mogelijkheid om heel wat informatie over de
melding toe te voegen. De specifieke locatie van de melding geeft u aan door op de
gewenste plaats op het kaartje te klikken. U kan de locatie ook aangeven door in het
witte tekstveld boven het kaartje het specifieke adres toe te voegen.
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Elke melding wordt kort gelabeld door een ‘type probleem’ toe te voegen. Een lijst
met verschillende types werden reeds voorgedefinieerd. U kan hieruit 1 type kiezen
door de drop-down lijst te openen.
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Op dezelfde manier kan u aangeven met welk vervoersmiddel u zich verplaatste
terwijl u dit probleem heeft ervaren.
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In het tekstveld ‘omschrijving’ voegt u een bondige uitleg toe waarmee u
verduidelijkt wat er precies fout loopt op de aangegeven locatie. In het tekstveld
‘oplossing voor het probleem’ doet u zelf een suggestie die zou kunnen bijdragen
aan het verhelpen van het probleem.
Eén van de belangrijkste gegevens die u ten slotte nog kunt toevoegen is een
duidelijke foto van de melding. Hoewel het mogelijk is om een melding te doen
zonder een foto, wordt dit stellig afgeraden. Pas wanneer een problematiek visueel
gemaakt wordt, kan het probleem correct geanalyseerd worden. Gelieve deze stap
dus zeker niet over te slaan.
Ten slotte klikt u op de knop ‘Verstuur’ en komt uw melding terecht in het overzicht
van de projectleider.
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Nadat u op de knop ‘Verstuur’ drukte, ziet u bovenaan het scherm een groene balk
verschijnen met de boodschap ‘melding succesvol verstuurd’. Dit betekent dat uw
melding correct werd opgenomen in het overzicht van de projectleider.
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Indien u wel al heel wat voorbereidend verzamelwerk heeft gedaan met uw
smartphone, kunt u perfect verder werken op deze gegevens. Dit doet u door op de
knop ‘smartphone melding’ te klikken.
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Alle gegevens m.b.t. een melding die u eerder maakte met uw smartphone kunt u
terug vinden. U kunt deze gegevens verder aanvullen of corrigeren waar nodig.
Indien u besluit dat deze informatie toch niet zinvol is om naar de projectleider door
te sturen, klikt u op de knop ‘Verwijderen’. De melding wordt dan ook verwijderd uit
uw eigen overzicht. Wenst u dat deze melding wel terecht komt in het overzicht van
de projectleider, dan klikt u op de knop ‘verstuur’. Dit is een zeer belangrijke stap.
Smartphone meldingen die niet verstuurd worden naar de projectleider, blijven
enkel zichtbaar in uw eigen overzicht.
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Indien u graag een overzichtje raadpleegt van alle meldingen die u persoonlijke heeft
doorgestuurd naar de projectleider, klikt u op de knop ‘verzonden meldingen’.
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Per verstuurde melding kunt u detailinformatie opvragen. Deze informatie is echter
niet meer aanpasbaar.
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Indien u via de smartphone niet automatisch uw afgelegde routes heeft
geregistreerd, kunt u na het inloggen op de webapplicatie deze routes ook manueel
op de kaart toevoegen. Dit doet u door op de scherm op de knop ‘routes’ te klikken.
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Op het volgende scherm klikt u vervolgens op ‘route registreren’.
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Vervolgens opent er een kaartje op het volgende scherm. Links bovenaan in beeld
(zie oranje pijl) vinkt u het icoontje aan dat u toelaat om manueel routes te tekenen.
U klikt vervolgens op 2 plaatsen op de kaart. De eerste klik markeert uw
vertreklocatie. De tweede klik markeert uw bestemming. Het systeem zal
automatisch een route inkleuren. Reflecteert dit echter niet de route die u
daadwerkelijk aflegde, dan kan u de route verschuiven door ze aan te klikken en te
verslepen. Indien u op de afgelegde route klikt wordt u ook gevraagd om aan te
geven met welk vervoersmiddel u de route aflegde. Nadat u dit heeft aangegeven
klikt u rechtsboven in beeld op de knop ‘volgende’.
Indien u de door u afgelegde routes wel automatisch registreerde via de
smartphone, dan kan u uiteraard ook op die gegevens verder werken. Uw reeds
geregistreerde routes kunt u oproepen door linksboven in beeld te klikken op het
smartphone icoontje (zie blauwe pijl). Alle verdere bewerkingen zijn identiek aan de
bewerkingen die hierboven beschreven werden.
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Elke getekende route ziet eruit zoals in dit voorbeeld. Een getekende route kan nog
verder bewerkt worden door te klikken op ‘volgende’.
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Indien u van mening bent dat bepaalde stukken op de route die u aflegde ‘gevaarlijk’
of ‘soms onveilig’ zijn, dan kan u dat aangeven. U klikt opnieuw op een plaats op de
kaart. Een ballonnetje geeft het begin aan van de sectie van de route die u niet veilig
vindt.
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Met een tweede klik op de route geeft u het eindpunt aan van de sectie van de route
die u niet veilig vindt. U kan dan kiezen of u het stukje route tussen de 2 ballonnetjes
markeert als ‘soms onveilig’ of als ‘gevaarlijk’.
Deze selectie kan u opnieuw ‘ongedaan maken’ of net bevestigen door op de knop
‘verstuur’ te klikken.
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‘Soms onveilige’ routes worden in het oranje gevisualiseerd. Het begin- en het
eindpunt van deze secties worden gemarkeerd met oranje ballonnetjes.
‘Gevaarlijke’ routes worden in het rood gevisualiseerd. Het begin- en het eindpunt
van deze secties worden gemarkeerd met rode ballonnetjes.
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Indien u op een oranje of een rood ballonnetje klikt, krijgt u de gelegenheid om extra
tekstuele informatie toe te voegen aan deze sectie van de route. Indien u dit doet
worden de ballonnetjes blauw van kleur. Deze blauwe kleur geeft aan dat er meer
tekstuele informatie over deze sectie van de route beschikbaar is.
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Indien u na het inloggen op de webapplicatie een overzicht wilt raadplegen van alle
meldingen en routes die geregistreerd werden door dataverzamelaars van uw
school/organisatie, kan u dit doen door te klikken op de knop ‘Kaart’.
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Meldingen worden gemarkeerd met rode ballonnetjes, routes worden gemarkeerd
via rode-oranje-groene lijnen.
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Meer informatie over een melding kan opgevraagd worden door op een rood
ballonnetje te klikken. De extra informatie verschijnt dan rechts in beeld.
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Indien u op de foto klikt, wordt de foto vergroot in beeld gebracht.
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Klikt u rechts in beeld, onderaan op ‘Reageren’ dan kan u hier aangeven dat u
akkoord bent met deze melding. Indien nodig, kan u zelfs extra informatie aan de
melding toevoegen.
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Links onder op het kaartje kan u klikken op het blauwe icoontje. Hiermee opent u de
legende van de kaart die u helpt om de gemarkeerde elementen op de kaart correct
te interpreteren.
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Na het inloggen op de webapplicatie kunt u ten slotte ook nog uw eigen persoonlijke
gegevens bewerkingen door op de knop ‘instellingen’ te klikken.
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In dit venster kan u de inhoud van alle invulvelden wijzigen. U kan op deze plaats ook
uw toegekende wachtwoord wijzigen indien u dat zou wensen.
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