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Handleiding Moving Forward 

Deel 2: PC applicatie dataverzamelaar 

 

De laatste jaren is er al veel aandacht besteed aan kennisopbouw rond bereikbaarheidskaarten, met 
als doel “duurzame mobiliteit”. De overheid verleent subsidies en voorziet begeleiding voor 
instellingen en organisaties die bereid zijn op dit vlak inspanningen te leveren. Toch zijn er nog 
enkele belangrijke knelpunten, waardoor het potentieel van bereikbaarheidskaarten niet optimaal 
wordt benut. Met de Europese projecten “Moving Forward & Moving Further” biedt het Instituut 
voor Mobiliteit (Universiteit Hasselt) samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de 
financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, kortweg EFRO, een oplossing 
voor deze knelpunten. Het doel van dit project is een GIS-gebaseerde internettool te ontwikkelen, 
waardoor bereikbaarheidskaarten op een innovatieve manier door betrokkenen kunnen worden 
opgesteld en geraadpleegd. De realisatie hiervan gebeurt door middel van een koppeling van 
vernieuwende GSM-technologie en ICT-toepassingen. Dankzij deze koppeling is het enerzijds 
mogelijk om de dataverzameling te automatiseren en te digitaliseren waardoor men informatie 
eenvoudiger kan updaten. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid dat de gebruiker de kaarten 
digitaal kan raadplegen. Hierdoor kunnen ook de interactiviteit en betrokkenheid van de gebruikers 
toenemen. 

 

In het tweede deel van deze handleiding wordt de werking van de PC applicatie voor 
dataverzamelaars toegelicht. Deze applicatie wordt gebruikt om de punten die verzameld werden 
met de smartphone te bekijken, te bewerken, te selecteren en te verwijderen.  

 

Indien u bij het doorlopen van deze handleiding bijkomende vragen hebt, kan u steeds contact 
opnemen met de helpdesk van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt of de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde: 

 

Edith Donders      Paul Michielsen 
IMOB – UHasselt     Vlaamse Stichting Verkeerskunde  
Tel: +32 (0)11/26.91.02     Tel: +32 (0)15/44.61.37 
E-mail: edith.donders@uhasselt.be   E-mail: paul.michielsen@vsv.be  

 

Kevin CLIJMANS  
IMOB – UHasselt 
Tel: +32 (0)11/26.91.65 

E-mail: kevin.clijmans@uhasselt.be 
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1 Toegang tot de Moving Forward webapplicatie 

1.1 URL adres en webbrowser 

Om de Moving Forward webapplicatie te starten, dien je ervoor te zorgen dat je eerst de 
webbrowser Google Chrome installeert op je PC. Google Chrome installeren is volledig gratis. 
Hieronder wordt uitgelegd op welke manier je dit kan doen. Google Chrome installeren lukt enkel 
wanneer je beschikt over Windows XP, Windows Vista of Windows 7. Op oudere versies van 
Windows kan Google Chrome niet geïnstalleerd worden.  

Het is belangrijk dat je deze stap niet overslaat omdat de Moving Forward webapplicatie niet werkt 
met de traditionele webbrowser Internet Explorer. 

 

Google 
Chrome 

Google Chrome kan je gratis downloaden. Dit doe je als volgt: 

 

Stap 1: surf (in Internet Explorer) naar www.google.be, tik in de zoekbalk Google Chrome in en klik op 
Enter (op je toetsenbord) of op Google zoeken. 

 

 

  

http://www.google.be/
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Stap 2: Bovenaan het nieuwe venster dat zich opent klik je op Download Google Chrome. 

 

 

Stap 3: Opnieuw opent zich een nieuw venster. In de rechter bovenhoek klik je op Google Chrome 
downloaden. 
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Stap 4: Een scherm opent waarin de servicevoorwaarden worden toegelicht. In dit scherm klik je op 
de knop Accepteren en installeren. Het programma wordt automatisch geïnstalleerd en het icoontje 
van Google Chrome verschijnt op je bureaublad. 
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1.2 Inloggen 

Stap 1: Om in te loggen als dataverzamelaar, surf je eerst naar de volgende site: 
http://www.movingforward.be/applicatie/index.html. 

Stap 2: Aan elke leerling wordt een gebruikersnaam en een paswoord toegewezen. Vul ze in, in de 
daarvoor voorziene velden. 

Stap 3: Klik op de knop LOGIN. 

Stap 4: Onder Projecten – gebruikersprofielen klik je op Datacollector/Dataverzamelaar zodat dit een 
blauwe achtergrond krijgt. 

Stap 5: Klik op de knop START. 

 

 

 

http://www.movingforward.be/applicatie/index.html 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

http://www.movingforward.be/applicatie/index.html
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2 Onderdelen van het scherm 

Wanneer je inlogt als dataverzamelaar zie je een scherm dat uit 2 delen bestaat. 

 

 

1. Linkerkolom: Een overzicht van de punten die je verzameld hebt met de smartphone vind je 
in deze kolom. De verschillende punten worden onder mekaar opgesomd. Heb je zoveel 
punten verzameld dat de volledige lijst niet in je beeld past en je naar beneden moet scrollen 
om ze allemaal te kunnen bekijken, dan kan je dat doen op 2 manieren: 

 

Door de balk rechts in beeld naar 
boven of naar onder te verplaatsen. 
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Door de cursor op een plaats buiten 
de kaart te houden (niet klikken). Je 
ziet dan de volgende cursor: 

 
Scroll (niet klikken) nu met de muis 
naar boven of beneden. 

 

 

 

2. Kaart: Hierop wordt een bepaald gebied afgebeeld. De kaart wordt gevisualiseerd in Google 
Maps. De functionaliteiten van Google Maps worden integraal overgenomen. De meest 
interessante functionaliteiten worden beschreven in sectie 7. 
Je ziet dat er op de kaart met rode ballonnetjes locaties gemarkeerd worden. Dit zijn de 
locaties van de knelpunten die in de linkerkolom staan opgelijst. Door in te zoomen op het 
gebied waar de rode ballonnetjes staan, krijg je langzaam zicht op je schoolomgeving. (Meer 
informatie over in- en uitzoomen vind je in sectie 7.3). 
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3 Punten bekijken en bewerken 

Alle verzamelde punten vind je zowel in de linkerkolom terug als op de kaart. In de linkerkolom 
worden ze onder mekaar opgesomd. Achter elk punt in deze lijst staat standaard een rode X 
(hierover later meer). Op de kaart worden alle punten aangeduid met een rode ballon. Om een punt 
uit de lijst te bekijken en te bewerken, ga je als volgt te werk: 

 

Stap 1: Klik op de naam van een punt in de linkerkolom. Op de kaart, bij de rode ballon die 
overeenstemt met het aangeklikte punt, opent een detailvenster. Je kan ook rechtstreeks klikken op 
een rode ballon. 

Stap 2: In dit detailvenster kan extra informatie ingegeven worden, namelijk: 

 Samenvatting: Hierin formuleer je een naam waarmee je dit punt wenst te benoemen. 

 Beschrijving: Hier omschrijf je kort waarom je dit punt geselecteerd hebt. 

 Upload foto: Indien je niet tevreden bent met de foto die daar getoond wordt, kun je die 
vervangen door een andere foto. Dit doe je door te klikken op BROWSE, je gaat dan naar de 
plaats op je PC waar je de gewenste foto hebt opgeslagen en je klikt op UPLOAD. De 
oorspronkelijke foto wordt dan automatisch overschreven door de nieuwe foto. Onder de 
nieuwe foto verschijnt de melding: “Upload succesfull!” 

Stap 3: Als je tevreden bent over je bewerkte punt, kan je het detailvenster sluiten door rechts 
bovenaan op het kruisje te klikken. 

 

 

  

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 
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4 Punten selecteren 

Nadat je je eigen punten verzameld (met de smartphone) en bewerkt hebt, moet je een aantal 
punten selecteren zodat je leerkracht die kan bekijken. Een punt selecteren doe je door in de 
linkerkolom op de rode X naast het te selecteren punt te klikken. De rode X verandert dan in een 
groene V. Op de kaart zul je zien dat het rode ballonnetje van het corresponderende punt groen 
wordt. Elk punt waar een groene V achter staat, verschijnt automatisch in de PC applicatie van de 
projectleider (= je leerkracht of een andere begeleider). 

 

 

 

Hoeveel punten je moet selecteren, zal op voorhand door je leerkracht/begeleider bepaald worden. 
Wanneer de leerkracht of een andere begeleider (met zijn/haar eigen login gegevens) inlogt, kan 
hij/zij alle punten raadplegen die jij en de andere leerlingen geselecteerd hebben. Deze punten kan 
hij/zij dan nog verder bewerken, combineren, integreren, enz. 
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5 Nieuwe punten toevoegen 

Wanneer je in de linkerkolom het overzicht van verzamelde punten hebt bekeken en je merkt dat er 
eigenlijk toch nog een belangrijk punt ontbreekt, dan kan je rechtstreeks op de PC applicatie een 
nieuw punt toevoegen. Hiervoor ga je als volgt te werk: 

Stap 1: Klik in de linkerkolom op Voeg nieuw punt toe. Onder deze knop verschijnt dan de melding 
Duid op de kaart het nieuwe punt aan. 

 
 

Stap 2: klik dan op de plaats op de kaart waar je het punt wilt toevoegen. Op die plaats verschijnt 
automatisch een groen ballonnetje en in de linkerkolom verschijnt onderaan in de lijst het punt 
Nieuw waar dan een groen V achter staat. Denk eraan dat de groene V en het groene ballonnetje 
betekenen dat je projectleider dit punt kan zien wanneer hij/zij inlogt in de applicatie. Wil je dat de 
projectleider dit punt niet ziet, klik dan op de groene V. Die groene V wordt dan een rode X en het 
groene ballonnetje wordt een rood ballonnetje. 

 

Stap 3: Dit nieuwe punt kan je bewerken op dezelfde wijze als beschreven in sectie 3 van deze 
handleiding.  
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6 Punten verwijderen 

Wanneer je je verzamelde punten bekijkt en je merkt dat er punten tussen staan die eigenlijk 
verwijderd mogen worden omdat ze niet zinvol zijn, dan kan je dit gemakkelijk door op het vuilbakje 
te klikken dat naast het punt afgebeeld wordt. Er verschijnt dan een tekstbox waarin staat: Dit zal het 
punt permanent verwijderen. Indien je er zeker van bent dat het punt helemaal uit het systeem 
verwijderd mag worden, doe je dit door op OK te klikken. 

 

 

  



14 

7 Functionaliteiten Google Maps 

De kaart wordt gevisualiseerd in een Google Maps omgeving. De functionaliteiten van Google Maps 
werden integraal overgenomen. We zetten de meest interessante functionaliteiten even op een 
rijtje: 

 

7.1 De kaart visualiseren 

De kaart die je te zien krijgt toont een omgeving. Deze omgeving kan je op verschillende manieren 
visualiseren: 

 

Als platte wegenkaart  

Hiervoor klik je rechtsboven in het 
scherm op Kaart. 

 
 

 

 

Als satellietbeeld 

Hiervoor klik je rechtsboven in het 
scherm op Satelliet. 
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Als combinatie van satellietbeeld 
met platte kaart 

Hiervoor klik je rechtsboven in het 
scherm op Beide. 

 
 

 

 

7.2 De kaart verschuiven 

De kaart kan naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts geschoven worden. Op die manier 
krijg je zicht op de ruimere omgeving zonder uit te zoomen. De kaart bewegen in de 4 richtingen kan 
je op 2 manieren: 

 

Door te klikken op de pijltjes links 
bovenaan op de kaart. 

 

 

Door op de kaart te klikken en je 
linkermuisknop ingedrukt te houden 
totdat de volgende cursor verschijnt: 

 
Je beweegt de cursor vervolgens naar 
de gewenste richting.  
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7.3 In- en uitzoomen op de kaart 

In- en uitzoomen op de kaart kan eveneens op 2 manieren: 

 

Door gebruik te maken van de in- en 
uitzoombalk links bovenaan in beeld. 
Om in te zoomen klik je op het “+” 
teken, om uit te zoomen klik je op het 
“-“ teken. 

 

 

Door je cursor boven de kaart te 
houden (niet klikken). Je ziet dan de 
volgende cursor: 

 
Om in te zoomen, scroll je met de 
muis omhoog (of klik je 2x met de 
linker muisknop). Om uit te zoomen, 
scroll je met de muis omlaag. 

 
 

 


