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Inleiding 
Met het Content Management Systeem (CMS) kun je trajecten opzetten en actualiseren voor de online app  
WebAdventure. De meeste functieonderdelen kennen meerdere categorieën met de daarbij behorende 
acties.  

Begrippen 
  

Acties Uitvoerbare acties 
Bijvoorbeeld Trajectpunt toevoegen en Trajectpunt wijzigen  

Hoofdmenu Dit is het menu wat je altijd links in het scherm ziet staan of bij een mobiel apparaat 

kunt activeren door op het menu icoon te klikken:   
 

Pictogrammenu Dit menu wordt standaard bovenaan in de vorm van pictogrammen getoond. Het gaat 
om algemene functies, beheersfuncties en instellingen. 

Algemeen 

Overzichten 
De meeste categorieën kennen een actie voor het tonen van een overzicht. Hiermee worden de aanwezige 
items van de desbetreffende categorie weergegeven.  
 
Zoeken 
Door het invullen van één of meerdere zoekvelden kun je de gegevens filteren en zoeken naar een specifiek 
item of meerdere items. Opmerking: Wanneer een zoekargument in één of meerdere zoekvelden is ingevuld, 
dan blijft het zoekfilter een tijd lang actief. Wanneer een zoekfilter actief is, dan staat er onderaan bij de 
paginering de tekst ‘uit totaal van’. Mocht je alle gegevens weer willen zien, dan kun je eenvoudig gebruik 
maken van de knop Wis filters (rechts bovenaan in het overzicht).     
 
Actiepictogrammen 
Door op een actiepictogram in het overzicht te klikken bij een specifiek item kun je voor dat item een 
bepaalde functie uitvoeren. Bijvoorbeeld:   
 

 wijzigen 
 

 verwijderen 
 
 
Wanneer je met de cursorpijl op een actiepictogram blijft staan, zal er een hulptekst over het desbetreffende 
actiepictogram en bijbehorende actie verschijnen. 
 
Detailvensters 
In veel overzichten heeft de eerste gegevens kolom een extra functie, namelijk het tonen van meer 

informatie. Door op de betreffende item te klikken (met een  ) wordt het detailvenster getoond. 
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Muteren van gegevens 

Mediabibliotheek 
Je kunt in het CMS op verschillende plekken een knop tegenkomen waarmee je een bestand, bijvoorbeeld 
een afbeelding of document, kunt gebruiken van je computer voor WebAdventure. 
 
Wanneer je op zo’n knop klikt verschijnt er een dialoogvenster met jouw mediabibliotheek, zoals in dit 
voorbeeld: 
 

 
 
Nieuw bestand 
Wanneer je een nieuw bestand wilt gebruiken (die op jouw computer, smartphone of tablet staat), moet je dit 
bestand eerst naar jouw CMS systeem kopiëren. Het kopiëren van een bestand wordt dan ook wel uploaden 
genoemd.  

 Om dit te doen klik je op de knop  (Bestanden uploaden) links bovenaan in het dialoogvenster. 
Overigens werkt dit venster ook volgens het ‘drag & drop’ principe (werkt in moderne 
internetbrowsers) zodat je direct bestanden naar dit venster kunt kopiëren. Hiermee kun je dus vanuit de 

‘Verkenner’ van je computer je bestand verslepen naar dit dialoogvenster. Wanneer je het bestand loslaat zal deze 
automatisch geüpload worden.  

 Klik op de knop Voegbestanden toe 

 Kies op je computer het gewenste bestand 

 Nadat je het bestand gekozen hebt klik je op de knop Begin uploaden  

 Wanneer het bestand is geüpload, klik dan op de knop Terug naar bestanden.  
 
 
Afbeelding bewerken 
Via de mediabibliotheek kun je een afbeelding bewerken. Hiermee kun je de afbeelding roteren, spiegelen, 
uitsnijden, etc.  

 Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding 
 Kies voor Afbeelding bewerken   

 
Bestand selecteren en gebruiken 
Om een bestand te selecteren en te gebruiken in WebAdventure, klik je op het gewenste bestand in je 
mediabibliotheek.  
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Velden, knoppen en schuifjes 

Het WebAdventure CMS kent verschillende soorten velden en knoppen. De werking van de meeste van 
deze soorten  spreken voor zich. De volgende hebben wat meer uitleg nodig: 
 

HTML veld 
Een heel bijzonder veld is het HTML veld. HTML is een code voor het maken van webpagina’s of onderdelen 
daarvan. Met dit veld kun je een stukje HTML code toevoegen aan jouw trajectpunt, zonder dat je de HTML 
code hoeft te kennen of in te vullen. Dit werkt als een soort tekstverwerker waarbij tekst kan worden 
opgemaakt. Maar er kunnen ook ingesloten afbeeldingen, opsommingen en dergelijke opgenomen worden.  
 
Een HTML veld ziet er bijvoorbeeld zo uit: 
 

 
 
In de werkbalk staan een aantal functies die je kunt toepassen op de tekst die je in dit veld geselecteerd 
hebt. Dit werkt net zoals in bijvoorbeeld Word. Met de muispijl selecteer je een bepaalde tekst en vervolgens 
klik je op het gewenste pictogram of de keuzelijst.  
Hieronder staat een tabel met de functies en hun werking. Het is mogelijk om combinaties van deze functies 
op dezelfde tekst toe te passen.  
 
De opmaak van de teksten en afbeeldingen die je plaatst in dit HTML veld en zoals deze in dit beheerscherm worden getoond, kunnen 
afwijken van de daadwerkelijke opmaak zoals deze getoond wordt in WebAdventure. Dit is onder andere afhankelijk van eventuele 
eigen opmaak (huisstijl). 

 

 

HTML kent een aantal standaard codes voor de opmaak van tekst door middel van het 
instellen van gewone tekst (P - paragraph) en kopteksten (H - headers). Bij het bouwen 
van WebAdventure is voor elk van deze standaard codes een opmaak vastgesteld. Je 
kunt een dergelijke opmaak dan ook toepassen bij een tekst door deze te selecteren en 
vervolgens de gewenste opmaakcode te kiezen. 

 
Hiermee kun je een standaard lettertype selecteren voor de (geselecteerde) tekst.  
 

 
Hiermee kun je een standaard ingestelde grootte voor de tekst kiezen.  
 

 
Tekst vet afdrukken. 

 
Tekst cursief weergeven. 

 
Tekst onderstrepen. 

 
Subscript toepassen op tekst. 

 
Superscript toepassen op tekst. 

 
Geselecteerde onderdelen uitvullen. 
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Alle geselecteerde onderdelen (zoals tekst en afbeeldingen) links uitlijnen. 

 
Alle geselecteerde onderdelen centreren. 

 
Alle geselecteerde onderdelen rechts uitlijnen. 

 
Opsommingsitems maken. 

 
Opsommingsitems  met nummering maken. 

 
Inspringen vergroten: Alle geselecteerde items worden naar links verschoven. 

 
Inspringen verkleinen: Alle geselecteerde items worden naar rechts verschoven. 

 
Verwijderen opmaakcodes (van Word). Hiermee worden alle opmaakcodes die onder 
andere mee gekopieerd zijn (van bijvoorbeeld Word) verwijderd.*) 

 
Bewerking ongedaan maken. 

 
Ongedane bewerking herstellen. 

 

Afbeelding invoegen of bewerken. Er verschijnt een venster waarin je een afbeelding 
kunt toevoegen en opties kunt instellen. Wanneer je een bestaande afbeelding in jouuw 
HTML veld hebt geselecteerd, kun je de bijbehorende opties wijzigen of de ingesloten 
afbeelding vervangen. Zie verder de uitgebreide beschrijving na deze tabel.  

 

Hiermee kun je aan een geselecteerde tekst of afbeelding een URL (hyperlink) koppelen 
of de koppeling bewerken. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je direct een URL 
kunt invullen. Met de knop Selecteer bestand kun je een link maken naar een bestand 
(zie verderop in deze handleiding) 

 

Wanneer je op dit pictogram klikt, wijzigt de modus van dit veld in HTML code. Je ziet 
dan de onderliggende HTML code en je kunt via deze modus HTML code toevoegen of 
wijzigen. Deze functie is alleen aan te raden voor gevorderde gebruikers die kunnen 
programmeren in HTML code. 

 
Dit pictogram verschijnt wanneer de HTML modus is geactiveerd. Door op dit pictogram 
te klikken wordt de standaard tekst modus weer ingeschakeld. 

 
*) Het is af te raden om teksten en dergelijke uit andere documenten (b.v. Word) te kopiëren en in het HTML veld te plakken. Er worden 
vaak heel veel onderliggende codes mee gekopieerd die ook niet met deze functie worden verwijderd. Deze achter gebleven codes zijn 
ballast voor jouw systeem en kan de goede werking van WebAdventure of de (maatwerk) opmaak hinderen. 

 
Afbeelding invoegen 
Om een afbeelding in te voegen in een HTML veld klik je ergens 1 keer in het veld (bijvoorbeeld tussen een 

tekst) op het pictogram .  
 
Vervolgens verschijnt jouw mediabibliotheek (zie verder de beschrijving eerder in deze handleiding). 
 
Afbeelding in HTML veld verwijderen 
Net als bij gewone tekst, kun je een afbeelding verwijderen door deze te selecteren en op de Delete toets te 
drukken. (Het bestand blijft beschikbaar in de mediabibliotheek). 
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Hyperlink invoegen 
Wanneer je een (deel van een) tekst of een afbeelding selecteert kun je daar een URL (hyperlink) aan 
toekennen. Dit kan een standaard URL zijn naar een website, maar ook een verwijzing naar een geüpload 
bestand.  
 

Nadat je de tekst of afbeelding hebt geselecteerd, klik je op het pictogram  en zie dit venster: 
 

 
 
 
URL invullen: 
Je kunt direct een bestaande URL invullen. Een voorbeeld van een URL is: ‘https://webadventure.app/bestand.txt’.    

Klik daarna op OK om de link in te voegen en terug te keren naar het HTML veld.  
 

Bestand selecteren: 
Wil je een koppeling met een bestand (document of afbeelding) maken, klik dan op de knop Selecteer 
bestand. Vervolgens verschijnt jouw mediabibliotheek (zie verder de beschrijving eerder in deze 
handleiding). 
 
Hyperlink wijzigen 

Wil je de link wijzigen klik dan één keer op de link (tekst of afbeelding) en klik daarna op het pictogram .  
 
Hyperlink verwijderen 
Om een toegekende link aan een (deel van een) tekst of abeelding te verwijderen, klik je met de 
rechtermuisknop op de link. Klik vervolgens op Verwijder. 
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Keuzeveld 
In het CMS worden verschillende soorten keuze velden gebruikt. In sommige keuzevelden kun je zoeken 
naar een bepaalde keuze-item. Dit kan door (een deel van) het keuze-item in te vullen:   
 

 
 
 

Keuzeschuifjes 
In sommige schermen tref je keuzeschuifjes aan. Hiermee wordt meestal een bepaalde instelling bepaald of 
keuze gemaakt. Je kunt een keuze maken door op het schuifje te klikken en de niet gewenste keuze weg te 
schuiven. Hieronder zie je een voorbeeld: 
 

 
 

Knoppen 
Er worden verschillende knoppen gebruikt voor het afhandelen van informatie. Ook hierbij geldt dat de 
meeste knoppen voor zich spreken. Bij het wijzigen van gegevens staat er vaak een knop “OK” en een knop 
“Opslaan”. Met de knop “OK” worden de gegevens opgeslagen en verlaat je het wijzig scherm. Met de knop 
“Opslaan” worden de gegevens (tussentijds) opgeslagen, maar je kunt daarna de gegevens in het scherm 
blijven wijzigen. 

Tips & trucs  
Goed om te weten is dat je, voor het gebruik van het CMS en het uitvoeren van trajecten in WebAdventure, 
tips en trucs kunt vinden op de volgende websites: 

 
https://speurtochtapp.net/kinderen/#tips 
https://speurtochtapp.net/volwassenen/#tips 
 
(meer websites volgen nog) 
 

  

  

https://speurtochtapp.net/kinderen
https://speurtochtapp.net/volwassenen/
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WebAdventure 
Om de begrippen van WebAdventure beter te begrijpen staat hieronder een schematische weergave van 
een traject met trajectpunten, zoals deze in WebAdventure opgezet kan zijn:  
 

 
 
Een traject bestaat uit een aantal trajectpunten, zoals informatiepagina's, vragen, opdrachten, legpuzzels. 
Het traject kan bijvoorbeeld een rondleiding, speurtocht, quiz of opdrachtenspel zijn. Een trajectpunt kan aan 
verschillende trajecten gekoppeld zijn. Daarnaast kunnen trajectpunten gegroepeerd worden in een 
trajectdeel.  
 
Wanneer een trajectpunt gekoppeld wordt aan een trajectdeel, dan kan dit ingezet worden om bijvoorbeeld 
een deelnemer van WebAdventure een route  te laten kiezen.  
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Trajecten 
Een traject in WebAdventure bestaat uit meerdere trajectpunten. Een trajectpunt is de pagina die een 
deelnemer van WebAdventure kriigt te zien. Om deze trajectpunten te kunnen toevoegen moet er eerst een 
traject toegevoegd worden als deze nog niet bestaat.  
 

Naam Toelichting 

Categorie Indien beschikbaar kan hiermee een trajectpunt aan een categorie gekoppeld 
worden. 

Type traject Geeft aan om welk soort traject het gaat.  

Taal Hier kan een taal gekozen worden. In de app zullen alle titels, buttons, linkjes,  
systeemmeldingen e.d.  worden vertaald naar de opgegeven taal.  

Interne naam Korte naam voor het traject. Dit is de interne naam voor het traject. 

Titel De titelnaam voor dit traject. Deze titel zal kan als kopnaam getoond worden in 
WebAdventure. 

Label voor deelnemer 
referentie 

Wanneer hier een naam is ingevuld voor het referentie veld (bijvoorbeeld 'e-mail'), 
dan kan bij het opstarten van het traject de deelnemer een referentie invullen. De  
ingevulde referenties van deelnemers zijn terug te vinden in het overzichtsscherm 
deelnemers en in de export bestanden.   

Toelichting voor 
invullen referentie 

Deze toelichting wordt op het start-scherm getoond om bijvoorbeeld de deelnemer 
te informeren waarvoor een referentie ingevuld kan worden. 

Anoniem Wanneer deze aan staat dan kan men anoniem deelnemen en wordt er geen 
naam gevraagd bij het starten. 

Berichtenmodule Wanneer deze aan staat dan kunnen deelnemers van dit traject onderling 
berichten sturen. 

Geluiden afspelen Wanneer deze aan staat dan zijn tijdens dit traject geluiden van de app 
toegestaan. 

Standaard melding bij 
goed/fout 

Wanneer deze aan staat dan wordt er na het beantwoorden van een vraag altijd 
een standaard goed/fout bericht getoond. 

Standaard melding 
gescoorde code 

Wanneer deze aan staat dan wordt na het goed beantwoorden van een vraag 
altijd het gescoorde codewoord getoond. 

Ganzenbord begin bij Bij een traject van het type ‘ganzenbord’ wordt dit veld getoond. Wanneer deze 
aan staat dan kan men bij het start-scherm zelf een startnummer kiezen. 

Ganzenbord stop Bij een traject van het type ‘ganzenbord’ wordt dit veld getoond. Wanneer deze 
aan staat dan is er een finish (stop). Indien deze uit staat dan kan men na het 
laatste nummer gewoon door totdat alle nummers uitgevoerd zijn. 

Informatie 
voorafgaand aan 
betaling 

Wanneer er via een toeggangssleutel een betaling is ingesteld voor dit traject, dan 
wordt de ingevulde informatie getoond bij aanvang van het betalingsproces. 

Informatie na de 
betaling 

De ingevulde informatie wordt getoond nadat er is betaald (in scherm en/of in e-
mail). 

Overzicht trajecten 
Via het overzicht kunnen acties zoals toevoegen, wijzigen en verwijderen uitgevoerd worden: 
 

 Trajecten > Overzicht trajecten 
 
In het detailvenster van een traject kun je in het deelvenster ‘Gekoppelde trajectpunten’ de volgende 
statuspictogrammen tegenkomen: 
 

 
 

Het trajectpunt is gepubliceerd. 

 

 

Trajectpunt is niet gepubliceerd en dus niet actief. 
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Traject toevoegen 

 Klik bovenaan in het Overzicht trajecten op de knop Toevoegen traject 

 Selecteer eerst een juiste Type traject 

 Vul de gegevens in  

 Klik op Toevoegen  
Om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Traject wijzigen 

 Klik in het Overzicht trajecten op het pictogram bij het traject dat je wilt wijzigen 

 Wijzig de gegevens 

 Klik op de knop OK  
om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Traject verwijderen 

 Klik in het Overzicht trajecten op het pictogram bij het traject dat je wilt verwijderen. 

 Bevestig dit met de knop Verwijderen  
alleen het traject en de koppeling met trajectpunten worden verwijderd, de trajectpunten zelf worden niet verwijderd 

Bestaand trajectpunt aan traject koppelen 
Standaard wordt bij het toevoegen van een nieuw trajectpunt het trajectpunt direct gekoppeld aan een 
gekozen aanwezig traject. Maar je kunt een bestaand trajectpunt ook koppelen aan een ander traject.  
Hierbij wordt dus geen nieuw trajectpunt aangemaakt, maar je kunt alleen een bestaand trajectpunt 
koppelen aan een traject.  
 

 Zoek in het Overzicht trajecten naar het traject waar het trajectpunt aan gekoppeld moet worden  

 Klik in het kolom Traject op het juiste traject om het detailvenster te tonen 

 Klik in het deelvenster “Gekoppelde trajectpunten” op het pictogram  

 Kies het gewenste trajectpunt bij Trajectpunt 

 Klik op de knop OK  
om de koppeling aan te maken en het scherm te sluiten  

Nieuw trajectpunt toevoegen aan traject 

 Zoek in het Overzicht trajecten naar het traject waar het trajectpunt aan gekoppeld moet worden  

 Klik in het kolom Traject op het juiste traject om het detailvenster te tonen 

 Klik in het deelvenster “Gekoppelde trajectpunten” op het pictogram  

 Klik vervolgens in het dialoogvenster eerst een type trajectpunt 

 Vul de gegevens in  
zie voor uitgebreide info over velden de instructies bij kopje Trajectpunten 

 Klik op de knop Toevoegen  
Om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Koppeling bestaand trajectpunt met traject verwijderen 

Wanneer een trajectpunt is gekoppeld aan een traject kan deze koppeling verwijderd worden. Hierbij wordt 
het trajectpunt zelf niet verwijderd.  
 

 Zoek in het Overzicht trajecten naar het traject waar het trajectpunt ontkoppeld moet worden  

 Klik in het kolom Traject op het juiste traject om het detailvenster te tonen 

 Klik in het deelvenster “Gekoppelde trajectpunten” bij de te verwijderen trajectpunt koppeling op het 

pictogram  

 Bevestig dit met de knop Ontkoppelen  
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Trajectpunt van sjabloon toevoegen aan traject 

Er zijn een aantal kant-en-klare trajectpunten die je kunt gebruiken voor je eigen trajecten. Deze sjablonen 
moet je eerst “klonen” en koppelen aan je traject.  
 
Via het Overzicht sjablonen kun je bekijken welke kant-en-klare trajectpunten er beschikbaar zijn. Via dat 
Overzicht sjablonen kun je een sjabloon “klonen” en koppelen aan je eigen traject. Maar je kunt ook hier in 
dit Overzicht trajecten een nieuw trajectpunt toevoegen uit een sjabloon. Eenmaal toegevoegd aan 
trajectpunten kun je het trajectpunt wat als sjabloon is “gekloond” aanpassen naar eigen wensen via het 
Overzicht trajectpunten. 
 

 Zoek in het Overzicht trajecten naar het traject waar het trajectpunt sjabloon aan gekoppeld moet 
worden  

 Klik in het kolom Traject op het juiste traject om het detailvenster te tonen 

 Klik in het deelvenster “Gekoppelde trajectpunten” op het pictogram  

 Kies het gewenste sjabloon bij Sjabloon 

 Klik op de knop OK  

 Wijzig eventueel de gegevens 
zie voor uitgebreide info over velden de instructies bij kopje Trajectpunten 

 Klik op de knop OK  
Om de gewijzigde gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

 

Alle trajectpunten van categorie-sjabloon toevoegen aan traject 

De kant-en-klare trajectpunten zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Je kunt alle sjablonen van een 
bepaalde categorie in één keer toevoegen aan je traject.  
 

 Zoek in het Overzicht trajecten naar het traject waar het trajectpunt sjabloon aan gekoppeld moet 
worden  

 Klik in het kolom Traject op het juiste traject om het detailvenster te tonen 

 Klik in het deelvenster “Gekoppelde trajectpunten” op het pictogram  

 Kies de gewenste categorie bij Categorie 

 Klik op de knop OK  
Om alle bijbehorende sjablonen toe te voegen aan je traject 
 

Trajecten exporteren 

De aanwezige trajecten kunnen geëxporteerd worden naar een Excel document. 

 Klik bovenaan in het Overzicht trajecten op de knop Trajectpunten exporteren    
 Een standaard dialoog voor het downloaden verschijnt: open het bestand in Microsoft Excel 

 Sla het bestand op onder een andere naam en pas eventueel de kolommen e.d. aan 
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Trajectdelen 
Een trajectpunt kan aan een trajectdeel gekoppeld worden om bijvoorbeeld een deelnemer van 
WebAdventure een route te laten kiezen. Hiervoor moet wel eerst een trajectdeel toegevoegd worden.  
Om een trajectpunt te kunnen koppelen aan een trajectdeel, moeten eerst de trajectdelen toegevoegd 
worden.  
 

Naam Toelichting 

Interne naam Korte naam voor het trajectdeel. Dit is de interne naam voor het trajectdeel. 

Omschrijving De omschrijving voor dit trajectdeel. Deze omschrijving zal getoond worden in het 
keuzemenu van WebAdventure. 

 

Overzicht trajectdelen 
Via het overzicht kunnen acties zoals toevoegen, wijzigen en verwijderen uitgevoerd worden: 
 

 Trajectdelen > Overzicht trajectdelen 

Trajectdeel toevoegen 

 Klik bovenaan in het Overzicht trajectdelen op de knop Toevoegen trajectdeel 

 Vul de gegevens in  

 Klik op de knop Toevoegen  
Om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Trajectdeel wijzigen 

 Klik in het Overzicht trajectdelen op het pictogram bij het trajectdeel dat je wilt wijzigen 

 Wijzig de gegevens 

 Klik op de knop OK  
om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Trajectdeel verwijderen 

 Klik in het Overzicht trajectdelen op het pictogram bij het trajectdeel dat je wilt verwijderen 

 Bevestig dit met de knop Verwijderen  
alleen het traject en de koppeling met trajectpunten worden verwijderd, de trajectpunten zelf worden niet verwijderd 
 

  



 
pagina 14 van 23 

 

Trajectpunten 
Een traject in WebAdventure bestaat uit meerdere trajectpunten. Een trajectpunt is de pagina die een 
deelnemer van WebAdventure krijgt te zien. Er zijn verschillende type trajectpunten.  
 
Hieronder staat een overzicht met de velden die bij deze categorie horen: 
Afhankelijk van het gekozen type trajectpunt, worden bepaalde velden wel of niet getoond. Per traject wordt automatisch een referentie 
(volgnummer) aangemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een ganzenbord traject. 

 

Naam Toelichting 

Type Geeft aan om welk soort trajectpunt of onderdeel het gaat. Bijvoorbeeld 
standaard, vraag of keuze. 

Categorie Indien beschikbaar kan hiermee een trajectpunt aan een categorie gekoppeld 
worden. 

Koppelen aan traject Bij het aanmaken van een trajectpunt moet deze aan een traject gekoppeld 
worden. (via het overzicht Trajecten kan hetzelfde trajectpunt eventueel ook aan een ander traject 

gekoppeld worden)   
Trajectdeel Hier kan een trajectdeel gekozen worden, waarmee dit trajectpunt opgenomen 

wordt in een groep trajectpunten.  

Titel De titel. Deze titel zal kan als kopnaam getoond worden in WebAdventure. 

Inhoud Bedoeld voor content zoals tekst, linkjes, afbeeldingen, e.d. 

Te scoren code Vul hier een letter of woord in dat gescoord kan worden met het goed uitvoeren 
van dit trajectpunt (bijvoorbeeld voor slot-slagzin).   

Deelnemer code tonen Zet deze aan zodat, op het moment dat dit trajectpunt in WebAdventure actief is, 
de (tot nu toe) behaalde deelnemerscode (bijvoorbeeld letters of woorden voor 
slot-slagzin) getoond wordt.   

Strafpunten voor 
anderen bij eerste 

Wanneer een deelnemer van een battle in WebAdventure als eerste bij dit 
trajectpunt is, zullen andere deelnemers deze strafpunten krijgen. 

Trajectdeel overslaan 
bij eerste 

Wanneer een deelnemer van een battle in WebAdventure als eerste bij dit 
trajectpunt is, zal de deelnemer dit trajectdeel niet kunnen uitvoeren. 

Trajectdeel extra bij 
eerste 

Wanneer een deelnemer van een battle in WebAdventure als eerste bij dit 
trajectpunt is, zullen andere deelnemers dit trajectdeel extra moeten uitvoeren. 

Huidig locatie 
gebruiken voor GPS 

Door op de knop ‘GPS-coördinaten ophalen’ te klikken zal automatisch de GPS-
velden Latitude en Longitude ingevuld worden met de coördinaten van de locatie 
van het apparaat waarop op dat moment het CMS gebruikt wordt.  

GPS-coördinaten 
plakken uit Google 
Maps 

Wanneer in Google Maps de coördinaten zijn gekopieerd, dan kunnen in dit veld 
de coördinaten geplakt worden (CTRL + v). 

GPS Latitude De opgeslagen of handmatig in te vullen coördinaten. Met de ingevulde coördinaten zal 

een kaart gegenereerd worden met een pointer van de opgegeven locatie. Bijvoorbeeld als opdracht 
om naar die locatie te gaan. 

GPS Longitude De opgeslagen of handmatig in te vullen coördinaten. Met de ingevulde coördinaten zal 

een kaart gegenereerd worden met een pointer van de opgegeven locatie. Bijvoorbeeld als opdracht 
om naar die locatie te gaan. 

Actie GPS-locatie Hier kan men een actie kiezen hoe de ingevulde GPS-coördinaten gebruikt 
moeten worden in de app: 

 geen: Geen actie (alleen Google Maps met statische pointer tonen) 

 instructie: Bij aankomst op GPS-locatie wordt een instructie getoond en kan men daarna pas 
verder 

 verder: Bij aankomst op GPS-locatie kan deelnemer pas verder (en indien va toepassing de 
vraag/richting beantwoorden) 

 info: Bij aankomst op GPS-locatie moet informatie getoond worden  
 
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden op: 
https://speurtochtapp.net/volwassenen/#tips 

 

Instructie Indien gekozen is voor de GPS-actie ‘instructie’ verschijnt dit veld en kan men hier 
de instructies in omschrijven voor het vervolg.   

Informatie tonen van Bij de GPS-actie ‘info’ kan men een informatie-item selecteren dat getoond moet 
worden. (zie ook de instructies bij het onderdeel ‘Overzicht Informatie’) 

YouTube code Voor het automatisch afspelen van een video via YouTube kan hier de code 
ingevuld worden. Je hoeft alleen de code in te vullen. Dus wanneer je bijvoorbeeld de video 

https://www.youtube.com/watch?v=sCZRWrASArE wilt gebruiken vul je in dit veld alleen 
sCZRWrASArE   

Vimeo code Voor het automatisch afspelen van een video via Vimeo kan hier de code 

https://speurtochtapp.net/volwassenen/#tips
https://speurtochtapp.net/volwassenen/#tips
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ingevuld worden. Je hoeft alleen de code in te vullen. Dus wanneer je bijvoorbeeld de video 

https://vimeo.com/266493882 wilt gebruiken vul je in dit veld alleen 266493882 
Actuele GPS-locatie Wanneer deze aan staat, zal de deelnemer in WebAdventure een kaart krijgen 

met een pointer van de locatie van de deelnemer.  

Publiceren Wanneer deze uit gezet wordt, zal dit trajectpunt (nog) niet gebruikt kunnen 
worden in WebAdventure. 

Afbeelding Een bestand koppelen (b.v. JPG, PNG, GIF) als hoofdafbeelding. Deze wordt 
altijd bovenaan het scherm in WebAdventure getoond, volgens een vast en 
volledig formaat. (bij een legpuzzel wordt dit veld niet getoond, maar zal deze functie wel 

automatisch opgestart worden)  
Bestand Een bestand koppelen (b.v. MP4, MP3, PDF). Wanneer een video (MP4) of audio 

bestand (MP3) gekoppeld wordt, zal deze automatisch in WebAdventure 
afgespeeld worden. 

Vraag Voor het stellen van een open of meerkeuze vraag of het kiezen van een richting.  

Goed antwoord Het exact juiste antwoord voor een open vraag. Dit veld wordt automatisch 
omgezet naar kleine letters. Wanneer een getal in het antwoord moet staan dan 
moet deze als cijfer ingevuld worden.  

Opdracht De omschrijving van de uit te voeren opdracht. 

Controleren met 
wachtwoord 

Het wachtwoord dat door spelleider ingevuld moet worden na uitvoering van 
opdracht, voordat men verder kan. 

Score Het aantal punten bij een goed beantwoorde vraag/opdracht. 

Keuze antwoord A 
t/m 

Keuze antwoord F 

Een aantal velden waarin een antwoord ingevuld wordt waaruit een deelnemer in 
WebAdventure kan kiezen. 

Goed keuze antwoord Om aan te geven welk van de bovengenoemde velden het juiste antwoord bevat. 

Opdracht De aanduiding voor de uit te voeren opdracht.  

Mogelijkheid tot 
overslaan 

Wanneer deze aan staat zal er in WebAdventure een knop getoond worden om dit 
trajectpunt over te slaan. 

Doel keuze A 
t/m 

Doel keuze F 

Een aantal velden waarin een trajectdeel gekozen kan worden waaruit een 
deelnemer in WebAdventure kan kiezen. 

Strafpunten Het aantal strafpunten dat uitgevoerd moet worden bij het uitvoeren van dit 
trajectpunt of onderdeel (b.v. aanwijzing). 

Toelichting (intern) Dit veld kan gebruikt worden voor opmerkingen voor het beheer. Deze zal 
uitsluitend in het CMS te zien zijn. 

 

Overzicht trajectpunten 
Via het overzicht kunnen acties zoals toevoegen, wijzigen en verwijderen  uitgevoerd worden: 
 

 Trajectpunten > Overzicht trajectpunten 
 
In het overzicht kun je de volgende statuspictogrammen tegenkomen bij een trajectpunt: 
 

 
 

Het trajectpunt is gepubliceerd. 

 

 

Trajectpunt is niet gepubliceerd en dus niet actief. 

 

Trajectpunt toevoegen 

 Klik in het Overzicht trajectpunten bovenaan op de knop Toevoegen trajectpunt 

 Selecteer het gewenste type 

 Selecteer eerst een Type 

 Vul de gegevens in  

 Klik op de knop Toevoegen 
Om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 
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Trajectpunt wijzigen 

 Klik in het Overzicht trajectpunten op bij het trajectpunt dat je wilt wijzigen 

 Wijzig de gegevens 

 Klik op OK om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 
 

Trajectpunt bekijken 

 Klik in het Overzicht trajectpunten op  bij het trajectpunt dat je wilt bekijken in preview mode van 
WebAdventure. 
In preview mode werken uiteraard niet alle functies, maar dit geeft een goed beeld hoe het er uit gaat zien in WebAdventure.  

 

Trajectpunt verwijderen 

 Klik in het Overzicht trajectpunten op bij het trajectpunt dat je wilt verwijderen. 

 Bevestig dit met de knop Verwijderen  
 

Trajectpunten sorteren 

Hiermee kunnen van trajecten de volgorde van de trajectpunten gewijzigd worden.  

 Klik in het Overzicht trajectpunten bovenaan op de knop Trajectpunten sorteren 

 Selecteer het traject dat je wilt sorteren 

 Wijzig de volgorde door middel van het ‘grijpen’ van een trajectpunt  m.b.v. de muispijl  en 
versleep het trajectpunt naar de gewenste positie 

 Klik op de knop Opslaan 

QR-code van trajectpunt 

 Klik in het Overzicht trajectpunten op bij het trajectpunt waarvan je de QR-code wilt. 

 Er verschijnt een venster:  

 
o Je kunt nu de QR-code opslaan als afbeelding op je eigen computer door op de knop 

Download te klikken   
o Maar ook afdrukken door op de knop Afdrukken  
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Sjablonen 
Er zijn een aantal kant-en-klare trajectpunten die je kunt gebruiken voor je eigen trajecten. Deze sjablonen 
moet je eerst “klonen” en koppelen aan een traject.  
 
Via het Overzicht sjablonen kun je bekijken welke kant en klare trajectpunten er beschikbaar zijn. Hier kun je 
een sjabloon “klonen” en koppelen aan je eigen traject. Eenmaal toegevoegd aan trajectpunten kun je het 
trajectpunt wat als sjabloon is “gekloond” aanpassen naar eigen wensen via het Overzicht trajectpunten. 

Overzicht sjablonen 
 

 Sjablonen > Overzicht sjablonen 

 

Sjabloon bekijken 

 Klik in het Overzicht sjablonen op  bij het sjabloon dat je wilt bekijken in preview mode van 
WebAdventure. 
In preview mode werken uiteraard niet alle functies, maar dit geeft een goed beeld hoe het er uit gaat zien in WebAdventure.  
 

Sjabloon klonen 

 Klik in het Overzicht sjablonen op  bij het sjabloon dat je wilt gebruiken 

 Selecteer het traject waar je dit sjabloon als trajectpunt wilt koppelen 

 Klik op de knop OK 
Het sjabloon is nu omgezet naar een trajectpunt en gekoppeld aan het gekozen traject (je kunt een sjabloon meerdere keren 
klonen) 
 

Na het klonen verschijnt automatisch het scherm Wijzigen trajectpunt: 

 Wijzig eventueel de gegevens 
Klik op de knop OK om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 
 

Alle trajectpunten van categorie-sjabloon toevoegen 

De kant-en-klare trajectpunten zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Je kunt alle sjablonen van een 
bepaalde categorie in één keer toevoegen aan je traject.  
 

 Klik in het Overzicht sjablonen bovenaan op de knop Alle toevoegen via categorie-sjabloon 

 Selecteer het traject waaraan je de trajectpunten wilt toevoegen 

 Selecteer de gewenste categorie  

 Klik op de knop OK 
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Informatie 
In de app kan (extra) informatie getoond worden. Zo kan men bijvoorbeeld voor het menu extra menu-optie 
aanmaken waarbij informatie getoond kan worden in een afzonderlijk scherm. Maar ook kan men tijdens het 
uitvoeren van een traject, bij een bepaald trajectpunt i.c.m. een GPS-locatie, een pop-up venster getoond 
worden met de informatie. 
 

Naam Toelichting 

Type Selecteer hier de juiste type. 

Interne naam Korte naam voor het informatie-item. Dit is de interne naam voor het informatie-
item.. 

Titel De titel van het informatie-item. 

Omschrijving De (korte) omschrijving voor dit informatie-item.  

Afbeelding Een bestand koppelen (b.v. JPG, PNG, GIF) als hoofdafbeelding. Deze wordt 
altijd bovenaan het scherm in WebAdventure getoond, volgens een vast en 
volledig formaat.  

YouTube code Voor het automatisch afspelen van een video via YouTube kan hier de code 
ingevuld worden. Je hoeft alleen de code in te vullen. Dus wanneer je bijvoorbeeld de video 

https://www.youtube.com/watch?v=sCZRWrASArE wilt gebruiken vul je in dit veld alleen 
sCZRWrASArE   

Vimeo code Voor het automatisch afspelen van een video via Vimeo kan hier de code 
ingevuld worden. Je hoeft alleen de code in te vullen. Dus wanneer je bijvoorbeeld de video 

https://vimeo.com/266493882 wilt gebruiken vul je in dit veld alleen 266493882 
Bestand Een bestand koppelen (b.v. MP4, MP3, PDF). Wanneer een video (MP4) of audio 

bestand (MP3) gekoppeld wordt, zal deze automatisch in WebAdventure 
afgespeeld worden. 

Inhoud Bedoeld voor content zoals tekst, linkjes, afbeeldingen, e.d. 

Datum Wanneer een datum is ingevuld zal de informatie uitsluitend op die dag 
beschikbaar zijn. 

Begintijd Vul eventueel de begin- en eindtijd in. Wanneer er tijden zijn ingevuld zal de 
informatie uitsluitend tijdens die periode beschikbaar zijn. 

Eindtijd Vul eventueel de begin- en eindtijd in. Wanneer er tijden zijn ingevuld zal de 
informatie uitsluitend tijdens die periode beschikbaar zijn. 

Overzicht informatie 

Via het overzicht kunnen acties zoals toevoegen, wijzigen en verwijderen uitgevoerd worden: 
 

 Informatie > Overzicht informatie 

Informatie-item toevoegen 

 Klik bovenaan in het Overzicht informatie op de knop Toevoegen informatie-item 

 Selecteer het gewenste type 

 Vul de gegevens in  

 Klik op de knop Toevoegen  
Om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Informatie-item wijzigen 

 Klik in het Overzicht informatie op het pictogram bij het informatie-item dat je wilt wijzigen 

 Wijzig de gegevens 

 Klik op de knop OK  
om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Informatie-item verwijderen 

 Klik in het Overzicht informatie op het pictogram bij het informatie-item dat je wilt verwijderen 

 Bevestig dit met de knop Verwijderen  
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Programma 
Wanneer een traject wordt uitgevoerd kan ook een programma gepresenteerd worden. Een programma-item 
kan eventueel alleen op een specifieke datum gepresenteerd worden. Deelnemers van WebAdventure 
kunnen ook automatisch een melding krijgen voorafgaand aan een bepaald event. 
 
 

Naam Toelichting 

Traject/Battle Maak een keuze uit één van de trajecten/battles. 

Datum Selecteer eventueel een specifieke datum. 

Begintijd Vul de begintijd van het event in. 

Eindtijd Vul eventueel ook een eindtijd in van het event. 

Titel De titel van het programma-item. 

Omschrijving Een korte samenvattende omschrijving. 

Inhoud Gedetailleerde inhoud van het programma-item, eventueel met afbeeldingen, 
linkjes e.d. 

Bericht vooraf Het bericht wat alle actieve deelnemers te zien moeten krijgen. 

 

Overzicht programma 
Via het overzicht kunnen acties zoals toevoegen, wijzigen en verwijderen uitgevoerd worden: 
 

 Programma > Overzicht programma 

Programma-item toevoegen 

 Klik in het Overzicht programma bovenaan op de knop Toevoegen programma-item 

 Vul de gegevens in  

 Klik op de knop Toevoegen  
Om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Programma-item wijzigen 

 Klik in het Overzicht programma op bij het programma-item dat je wilt wijzigen. 

 Wijzig de gegevens 

 Klik op de knop OK om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Programma-item verwijderen 

 Klik in het Overzicht berichten op  bij het programma-item dat je wilt verwijderen. 

 Bevestig dit met de knop Verwijderen  
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Toegangssleutel 
Wanneer een traject wordt gestart door een deelnemer is er altijd een toegangssleutel nodig. Hiermee kan 
bepaald worden wat en wanneer een traject uitgevoerd kan worden.  
 

Naam Toelichting 

Sleutel De toegangssleutel(-code).  

Battle Een eventuele battlenaam. Wanneer deze is ingevuld kunnen deelnemers punten 
scoren en is de scorelijst beschikbaar in WebAdventure.  

Traject Het gekoppelde traject. 

Begindatum Ingangsdatum voor de toegangssleutel 

Einddatum Vervaldatum 

Aantal (cookie)dagen Het aantal dagen (1 dag = 24 uur) dat de sleutel geldig is vanaf de tdatum en tijd 
dat de sleutel is opgestart door de deelnemer. Indien deze leeg gelaten wordt of 
op 0 wordt gezet, zal het systeem automatisch 30 dagen hiervoor gebruiken.    

Bedrag Vul hier een bedrag in wanneer voor deze sleutel een betaling moet plaatsvinden. 

Aantal dagen geldig Het aantal dagen dat deze sleutel nog geldig is nadat de betaling heeft 
plaatsgevonden. 

Aantal keer opstarten Vul hier het aantal keren in dat de betaalde sleutel opgestart mag worden na 
betaling. 

 

Overzicht toegangssleutels 

Via het overzicht kunnen acties zoals toevoegen, wijzigen en verwijderen uitgevoerd worden: 
 

 Toegangssleutels > Overzicht toegangssleutel 

Toegangssleutel toevoegen 

 Klik in het Overzicht toegangssleutel bovenaan op de knop Toevoegen toegangssleutel 

 Vul de gegevens in  

 Klik op de knop Toevoegen  
Om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Toegangssleutel wijzigen 

 Klik in het Overzicht toegangssleutel op bij de toegangssleutel dat je wilt wijzigen. 

 Wijzig de gegevens 

 Klik op de knop OK om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Toegangssleutel verwijderen 

 Klik in het Overzicht toegangssleutel op  bij de toegangssleutel dat je wilt verwijderen. 

 Bevestig dit met de knop Verwijderen  
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QR-code van toegangssleutel 

Hiermee kan een start QR-code worden gemaakt voor het desbetreffende traject (en evt. battle). 

 Klik in het Overzicht toegangssleutel op bij het toegangssleutel waarvan je de QR-code wilt. 

 Er verschijnt een venster:  

 
o Je kunt nu de QR-code opslaan als afbeelding op je eigen computer door op de knop 

Download te klikken   
o Maar ook afdrukken door op de knop Afdrukken  

 

Deelnemers 
De deelnemers (gebruikers) van WebAdventure worden geregistreerd bij het opstarten van een traject. Via 
dit onderdeel kunnen enkele beheersfuncties worden uitgevoerd. 
 
 

Naam Toelichting 

Deelnemer Dit is de opgegeven naam die tijdens het opstarten van WebAdventure is 
ingevuld. 

Traject Het traject dat door deze deelnemer is opgestart.  

Battle De eventuele battle waar deze deelnemer bij hoort.  

Groep Een eventuele groep waar deze deelnemer onder valt.  

Datum De datum waarop deze deelnemer van start is gegaan. 

Tijd De tijd waarop deze deelnemer van start is gegaan. 

Huidig trajectpunt Laatste (huidige) trajectpunt van deze deelnemer *) 

Totaalscore De totaalscore (tot nu toe) 
 
*) = In het Overzicht deelnemers is via het deeloverzicht ‘Trajectpunten van deelnemer’ is van elke deelnemer meer gegevens te zien 
van alle trajectpunten. 
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Overzicht deelnemers 

Via het overzicht kunnen enkele acties uitgevoerd worden: 
 

 Deelnemers > Overzicht deelnemers 
Klik eventueel bovenaan in het overzicht op de knop Vernieuwen om de actuele gegevens op te halen.   
 

Voor elke deelnemer staat een statuspictogram:   
 

 

 

Deelnemer is actief en gebruikt momenteel WebAdventure 

 

 

Deelnemer gebruikt WebAdventure niet meer en is gearchiveerd 

 
In het detailvenster van een deelnemer kun je in het deelvenster ‘Trajectpunten van deelnemer’ de volgende 
statuspictogrammen tegenkomen: 
 

 

 

Het huidige trajectpunt van deze deelnemer. 

 

 

Trajectpunt is al uitgevoerd. 

 

 

Nog uit te voeren trajectpunt. 

 

 

Trajectpunt kan niet (meer) uitgevoerd worden en is gearchiveerd. 

 
 

Deelnemer verwijderen 

 Klik in het Overzicht deelnemers op  bij de deelnemer dat je wilt verwijderen. 

 Bevestig dit met de knop Verwijderen  

Deelnemers exporteren 
De gegevens van de deelnemers kunnen geëxporteerd worden naar een Excel document. 

 Klik in het Overzicht deelnemers op de knop Deelnemers expoteren  

 Een standaard dialoog voor het downloaden verschijnt: open het bestand in Microsoft Excel 

 Sla het bestand op onder een andere naam en pas eventueel de kolommen e.d. aan 

Scorelijst exporteren 

Er kan een scorelijst van de deelnemers geëxporteerd worden naar een Excel document. 

 Klik in het Overzicht deelnemers op de knop Scorelijst exporteren 

 Een standaard dialoog voor het downloaden verschijnt: open het bestand in Microsoft Excel 

 Sla het bestand op onder een andere naam en pas eventueel de kolommen e.d. aan 

Berichten 
Wanneer een traject wordt uitgevoerd als battle, kunnen deelnemers van WebAdventure onderling berichten 
sturen. Maar je kunt als beheerder ook berichten sturen aan één of alle deelnemers van een traject. 
 
 

Naam Toelichting 

Alle deelnemers van 
traject 

Maak een keuze uit één of alle trajecten. 

Aan deelnemer Kies één deelnemer uit alle deelnemers. 

Bericht Het bericht dat verzonden moet worden.  

Soort Wanneer deze op ‘Eenmalig’ staat zal het bericht éénmaal verstuurd worden. 
Deelnemers zullen deze 1 keer te zien krijgen. Wanneer deze op ‘Alarm’ gezet 
wordt, zal het bericht telkens opnieuw getoond worden totdat deze handmatig 
wordt uitgezet. 

 
In het Overzicht Berichten zijn meer gegevens te zien zoals de datum en het tijdstip waarop een bericht verzonden is. 
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Overzicht berichten 

Via het overzicht kunnen enkele acties uitgevoerd worden: 
 

 Berichten > Overzicht berichten 
 
Voor elk bericht staat een statuspictogram:   
 

 

 

Bericht voor deelnemer is nog niet gelezen 

 

 

Het bericht is al gelezen 

 

 

Dit is een alarmbericht 

 

 

Dit is een nieuw bericht voor de beheerder   

Bericht toevoegen 

 Klik in het Overzicht berichten bovenaan op de knop Toevoegen bericht 

 Kies eerst alle deelnemers van een traject of één specifieke deelnemer 

 Vul het bericht in  

 Kies een soort (een eenmalig standaard bericht of een alarmbericht)  

 Klik op de knop Toevoegen 
Om de gegevens op te slaan en het scherm te sluiten 

Bericht beantwoorden 
Indien een deelnemer een bericht heeft verstuurd aan de beheerder dan kun je die beantwoorden via het 
CMS.  

 Klik in het Overzicht berichten op het betreffende bericht om het detailvenster te openen 

 Klik daarna in het detailvenster op het actiepictogram  om het bericht te beantwoorden  

 Vul het bericht in  

 Klik op de knop Toevoegen 

Bericht verwijderen 

 Klik in het Overzicht berichten op  bij het bericht dat je wilt verwijderen 

 Bevestig dit met de knop Verwijderen  
 


