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Handleiding:
Hoe een ingediende activiteit nalezen,
aanpassen of verwijderen?

INHOUDSTAFEL

1. EEN INGEDIENDE ACTIVITEIT NALEZEN
2. EEN INGEDIENDE ACTIVITEIT AANPASSEN
3. EEN INGEDIENDE ACTIVITEIT VERWIJDEREN
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Een activiteit die nog in status ‘klad’ staat, kan je blijvend aanpassen. Hoe je dat precies doet, kan je
in de handleiding ‘Hoe een activiteit inschrijven’ lezen. Maar ook een activiteit die reeds ingediend is
kan je nog aanpassen. Dat verduidelijken we hier even.

1. EEN INGEDIENDE ACTIVITEIT NALEZEN
Een ingediende activiteit nalezen kan eenvoudig door via de homepagina ‘mijn inhoud’ op de rood
gekleurde titel van je activiteit te klikken.

Je wordt dan geleid naar een voorlopige presentatiepagina voor jouw activiteit. Hier kan je alle door
jou opgegeven informatie nalezen.
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2. EEN INGEDIENDE ACTIVITEIT AANPASSEN

Optie 1
Ben je het document aan het nalezen zoals verduidelijkt via hoofdstuk 1 en merk je toch nog een
fout op? Druk dan op ‘concept wijzigen’. Zo wordt je terug verwezen naar het oorspronkelijke
formulier waar je je activiteit invoerde.

Maak de aanpassing in het formulier en vermeld onderaan in het veld ‘logbericht van revisie’ kort
welke toevoegingen je deed. Zo ziet de lokale coördinator vlot op welke manier deze versie verschilt
van de vorige.

Verschillend van de eerste versie van je formulier, is dat je nu de moderatie niet meer hoeft te
veranderen van ‘klad’ naar ‘klaar voor nazicht’. Je deed dat immers al. Vergeet niet je document
opnieuw te bewaren door op de groene knop ‘opslaan’ te drukken!
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Optie 2
Je kan ook rechtstreeks via de homepagina ‘mijn inhoud’ wijzigingen aanbrengen aan je voorgelegde
activiteit. Doe dat door op ‘bewerken’ te klikken.

Ook hier wordt je terug verwezen naar het oorspronkelijke formulier waar je je activiteit invoerde.
Maak de aanpassing in het formulier en vermeld onderaan in het veld ‘logbericht van revisie’ kort
welke toevoegingen je deed. Zo ziet de lokale coördinator vlot op welke manier deze versie verschilt
van de vorige.

Verschillend van de eerste versie van je formulier, is dat je nu de moderatie niet meer hoeft te
veranderen van ‘klad’ naar ‘klaar voor nazicht’. Je deed dat immers al. Vergeet niet je document
opnieuw te bewaren door op de groene knop ‘opslaan’ te drukken!
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3. EEN INGEDIENDE ACTIVITEIT VERWIJDEREN

Heb je een activiteit te veel aangemaakt? Of heb je een verzonnen activiteit aangemaakt om het
nieuwe systeem al even uit te testen?
•

Laat die dan gewoon in kladversie staan. Zolang je de status van de activiteit niet wijzigt naar
‘klaar voor indienen’, blijft die enkel voor jou zichtbaar.

Heb je je activiteit al ingediend maar wil je die toch terugtrekken?
•

Wijzig dan de status van je activiteit terug naar ‘klad’. Hoe je de status van je activiteit van
‘klad’ naar ‘klaar voor indienen’ en omgekeerd kan wijzigen, kan je lezen in de handleiding
‘Hoe een activiteit voor Erfgoeddag 2018 inschrijven’.

Bedankt voor je inschrijving!
Bij vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om ons te contacteren:
info@erfgoeddag.be of +32 2 213 10 81 I 82
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