
Stappenplan Brainstormen 

WAT IS ONLINE DOTSTORMING? 
Dotstorming is een online tool waarmee live een brainstorm kan worden georganiseerd. 

EEN ACCOUNT AANMAKEN 

1. Ga naar www.dotstorming.com.

2. Klik op Join.

3. Voer een gebruikersnaam, e-mailadres
en wachtwoord in en klik op Create
Account.

https://dotstorming.com/
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EEN NIEUW BORD AANMAKEN 

1. Klik op Add a Board.

2. Geef het bord een titel en een
beschrijving. Kies voor delen via link of
via e-mail en klik op Create.

3. Klik vervolgens op Share in de werkbalk
rechtsboven om mensen uit te nodigen
voor de brainstorm. De link die dan
verschijnt kun je toevoegen aan je
bericht/e-mail. Dit doe je door op het
zwarte tekentje rechts van de link te
klikken. De link wordt nu gekopieerd.

4. Als de uitnodiging voor de brainstorm is
geaccepteerd zie je rechtsonder de
deelnemers.

5. Klik op Upload an Image om
afbeeldingen toe te voegen aan de
brainstorm.

6. Selecteer een afbeelding en voeg
eventueel notities toe. Klik op Upload.
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OVERIGE 

7. De andere deelnemers kunnen notities
toevoegen door op de praatwolk te
klikken.

8. Door op Add a Card te klikken kun je
tekst toe voegen aan de brainstorm.

9. Door op de cirkel onder de afbeelding of
tekst te klikken geef je de afbeelding
voorkeur.

10. Klik vervolgens op Rank by votes en
het element met de meeste stemmen
staat bovenaan.

1. Rechtsonder zie je de chatbox. Hier kun
je communiceren met de andere
deelnemers.
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2. Klik op het icoon in de werkbalk voor
extra opties.

3. Klik op View Card Owners om te zien wie
welke afbeelding geüpload heeft.

4. Als je op Lock Board klikt kunnen
deelnemers niets meer toevoegen of
bewerken.

5. Klik op Disable Voting om de
stemfunctie en op Disable Commenting
om de opmerkingenfunctie uit te
schakelen.

6. Klik op Export om de brainstorm te
exporteren.

7. Klik op Clear Board om alles te
verwijderen.




