Tips zelfscan 21st century skills
Aanmelden
Hoe meld ik mezelf aan voor de zelfscan 21st century skills?
Je kunt jezelf aanmelden voor de zelfscan 21st century skills via de URL die
je ontvangen hebt. Wanneer je op deze link klikt kom je op het
aanmeldscherm voor de zelfscan 21st century skills. Dat scherm ziet er uit als
op de afbeelding hieronder.

1. Voer in het aanmeldscherm jouw e-mail adres en volledige naam in.
2. Klik vervolgens op het vakje voor de tekst “ik ben geen robot”. Je kunt pas
verder nadat er een groen vinkje zichtbaar is in dit vakje.
Wanneer je de juiste gegevens ingevuld hebt en je aangegeven hebt geen
robot te zijn, kun je vervolgens op de knop ‘Verzenden’ klikken.

Mijn aanmelding is succesvol. En nu?
Wanneer jouw aanmelding voor de zelfscan 21st century skills succesvol is
geweest dan zie je het onderstaande beeldscherm. Je ontvangt vervolgens
een uitnodiging in de mailbox van het e-mailadres dat je ingevoerd hebt op
het aanmeldingsscherm.

Van start met de zelfscan 21st Century Skills
Hoe kan ik starten met de zelfscan 21st century skills?
Open je mailbox. Je zult daar een bericht vinden met een uitnodiging. Deze
ziet er als volgt uit:
Uitnodiging: zelfscan 21st century skills te maken voor A+O fonds Rijk
Beste Jan Voorbeeld,
Bedankt voor je aanmelding voor de zelfscan 21st century skills van het A+O
fonds Rijk.
Het A+O fonds Rijk en Ixly hebben deze zelfscan voor rijksmedewerkers samen
ontwikkeld.We vinden jouw privacy van groot belang en gaan daar zorgvuldig mee
om. De zelfscan begint daarom met een privacyverklaring.

Je account is nu actief en je kunt, wanneer jij daar tijd voor hebt, aan de
slag met de verschillende onderdelen.
Je kunt tussen de onderdelen door pauzeren.

Ook kun je je rapport terugvinden in je account.
De link naar je account is:
(Hier vind je vervolgens een voor jou specifieke URL. Deze is dus alleen
voor jou bedoeld.)
Bewaar deze mail goed, omdat je daarmee later opnieuw kunt inloggen.
Met vriendelijke groeten,
A+O fonds Rijk
Ik heb geen e-mail ontvangen of ben mijn e-mail kwijt. Wat kan ik nu
doen?
● Controleer eventuele spamfolders. Afhankelijk van het emailprogramma kan het voorkomen dat de mail wordt gezien als spam.
● Indien je geen e-mail hebt ontvangen; is het mogelijk dat je per ongeluk
een verkeerd of niet bestaand e-mailadres hebt ingevuld? Je kunt
jezelf opnieuw aanmelden met het juiste e-mailadres.
● Heb je de e-mail per ongeluk verwijderd? Meld je dan opnieuw aan
voor de zelfscan 21th century skills.
Klik vervolgens op de link in de uitnodigingsmail om te starten met de zelfscan
21st century skills. Wanneer je op de link in de uitnodigingsmail geklikt hebt
zie je het volgende scherm met een Privacy Statement.

3. Lees het privacy statement even rustig door. Vervolgens kun je onderaan
de pagina op akkoord klikken.

Ik zie het takenoverzicht. Wat nu?
4. Je kunt de verschillende onderdelen van de zelfscan 21st century skills
maken door op start te klikken. Je mag zelf bepalen in welke volgorde je de
onderdelen maakt.

Let op: De vragenlijsten zijn niet tijdgebonden en kun je ook onderbreken.
Wanneer je de vragenlijsten later hervat, dan ga je altijd verder op de pagina
waar je bent gebleven.
Mocht je deze pagina per ongeluk sluiten, klik dan nogmaals op de link die je
ontvangen hebt in de uitnodigingsmail.
Ik zie bepaalde knoppen niet in het takenoverzicht. Hoe lost ik dit op?
Het takenoverzicht werkt met alle moderne browsers. Wanneer je een
verouderde webbrowser gebruikt (zoals Internet Explorer) kan het echter
voorkomen dat sommige knoppen niet goed werken of niet zichtbaar zijn. Als
dit het geval is raden we aan om de meeste recente versie van één van de
volgende browsers te gebruiken; Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft
Edge (Windows) of Safari (macOS).

Inzage in het rapport en afronding
Ik heb alle taken afgerond. Wat is de volgende stap?
5. Wanneer je alle taken afgerond hebt zie je in het takenoverzicht een aantal
nieuwe knoppen verschijnen.

Let op: Je kunt hier niet direct op klikken. Je zult zien dat de knoppen nog
licht van kleur zijn en dat er een ‘spinner’ te zien is op de Download knop. De
spinner geeft aan dat het rapport nog gegenereerd wordt.
Wanneer het rapport klaar is zullen de knoppen iets feller van kleur worden en
zal de spinner verdwijnen. Vervolgens kun je het rapport bekijken via de knop
Bekijk en het rapport downloaden via de knop Download.
Ik heb het rapport gedownload, maar kan het niet openen. Hoe kan ik dit
oplossen?
Wanneer je het rapport na het downloaden niet kunt openen, dan is er
mogelijk geen PDF reader geïnstalleerd op je computer. Om dit probleem op
te lossen download je via de volgende link: Adobe Reader.
Wat is de bedoeling van de feedback vragenlijst?
Na het afronden van de zelfscan 21st century skills heb je de mogelijkheid om
een feedback vragenlijst in te vullen. Door deze in te vullen help je ons om de
zelfscan te verbeteren!

