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BPART LIVE

Voorbereiding

1. Surf naar https://live.amai.vlaanderen/admin 

2. Meld je aan met 1 van de volgende accounts:

• account1@amai.vlaanderen ww: Account1

• account2@amai.vlaanderen ww: Account2

• account3@amai.vlaanderen ww: Account3

• account4@amai.vlaanderen ww: Account4

3. Klik rechtsboven op ‘nieuw project’

4.  Er verschijnt een venster. Vul bij ‘naam’ de naam van jouw vereniging in 

met de datum waarop de sessie zal doorgaan.

5. Zet de status van het project op actief

6.  Geef jouw evenement de naam van de werkvorm die je gebruikt 

(interview, workshop, brainwriting)

7. Zet de status van het evenement op actief

8. Scroll naar onder en klik op ‘Maak project aan’

9. Je project werd aangemaakt. Klik op de titel van jouw project. 

10. Klik op jouw werkvorm om de centrale vraag toe te voegen

11.  Klik rechtsboven op ‘Nieuwe topic’ en voer de vraag in “Geef een 
concrete vraag over jouw thema waar AI mogelijk een rol bij kan 
spelen. Heb je zelf al ideeën voor een oplossing?”

12. Klik op ‘Maak topic aan’

13.  Na het invoeren van je vraag klik je op ‘Niet gepresenteerd’ en kies je 

‘presenteer reacties’. 

14.  Klik rechts boven op ‘Presentatie modus’. Nu zie je je vraag verschijnen. 

Lukt dit niet en zie je ‘We starten zometeen’? Ga dan terug en klik nog 

eens op ‘presenteer reacties’.

15. Klaar!

https://live.amai.vlaanderen/admin
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Tijdens de sessie: antwoorden presenteren in Bpart Live

1. Surf naar https://live.amai.vlaanderen/admin 

2. Meld je aan met 1 van de volgende accounts:

• account1@amai.vlaanderen ww: Account1

• account2@amai.vlaanderen ww: Account2

• account3@amai.vlaanderen ww: Account3

• account4@amai.vlaanderen ww: Account4 

3. Klik op de naam van je event (naam vereniging + datum)

4. Klik op jouw werkvorm

5.  Klik rechts boven op ‘Presentatie modus’. Nu zie je de vraag rond dat 

thema verschijnen. (Lukt dit niet? Ga dan terug en klik op ‘stel in als 

huidige post’.)

6.  Hier zie je de antwoorden (live) binnenkomen op het presentatiescherm. 

Dit zie enkel jij als admin/organisator. De deelnemers zien niet welke 

ideeën er zijn binnengelopen. 

7. Om de ideeën te tonen dien je je scherm te delen. 

8.  Je kan de antwoorden overlopen en bespreken. Door ze aan te klikken 

verschijnt er een kleurkader rond. Zo kunnen alle deelnemers volgen welk 

idee besproken wordt.

9.  Diende iemand een idee in dat je niet wilt tonen of behouden, kan 

je op het kruisje rechts boven klikken. Dit idee verdwijnt van je 

presentatiescherm (maar kan wel terug geactiveerd worden).

10.  Je kan eventueel ideeën aanpassen door op het potloodje te klikken en de 

tekst aan te passen. Opslaan doe je met het vinkje.

https://live.amai.vlaanderen/admin
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Tijdens de sessie: poll maken in Bpart Live (optioneel)

1. Stop met je scherm te delen.

2.  Nadat je op een topic reacties binnenkreeg, kan je de deelnemers laten 

stemmen op hun favoriete reactie.  

 

 

Opgelet! Dit kan enkel als je al reacties binnenkreeg die nog zichtbaar 

zijn. Reacties die je handmatig verborg kunnen dus geen stem krijgen. 

 

3.  Ga terug naar de vraag in Bpart Live. Bij ‘Reacties verzamelen’ selecteer je 

‘Poll starten’ 

4.  De deelnemers aan je sessie krijgen op hun scherm (of via https://live.
amai.vlaanderen/) nu de keuze tussen alle reacties en kunnen één 

stem uitbrengen. In de presentatie en het controlepaneel zie je hoeveel 

stemmen er al binnenkwamen.

5.  Wil je de stemming stopzetten? Klik dan op ‘Poll bezig’ en selecteer ‘Poll 

stoppen’.

6.  Wil je opnieuw beginnen met stemmen? Klik dan op ‘Poll bezig’ en 

selecteer ‘Poll resetten’. Weet wel dat dit alle vorige stemmen verwijdert. 

Dit kunnen we niet terughalen!

7.  Wanneer iedereen gestemd heeft kan je de resultaten tonen in de 

presentatie. Klik dan op ‘Aantal stemmen’ en selecteer ‘Presenteer 

resultaten poll’. 

8.  Klik opnieuw op ‘Presentatie modus’. Standaard toont dit de top drie uit 

de stemming. Klik op de pijl naar beneden om alle reacties te tonen. De 

stemming gebeurt anoniem. Je kan niet zien wie welke stem uitbracht.

https://live.amai.vlaanderen/
https://live.amai.vlaanderen/
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Na de sessie: Bpart Live afsluiten

1. Na de sessie klik je op ‘Home’ links boven.

2.  Onder jouw evenement met de naam van je vereniging klik je op ‘pas 

evenement aan’.

3.  Klik nu bij status op ‘Inactief’. Het is belangrijk dat je dit niet op ‘voorbij’ 

zet!

4.  Pas de titel van het evenement aan en zet er ‘INVOEREN’ (in hoofdletters) 

in, als je wil dat wij jullie vragen en ideeën op het platform ingegeven. 

5.  Hebben jullie de vragen en ideeëen nog verrijkt of is er een langere 

beschrijving dan 240 tekens wenselijk, dan kopieer je de antwoorden (met 

aanvullingen) zelf naar het platform https://amai.vlaanderen/. Hiervoor 

dien je een account voor jouw vereniging aan te maken. Doe dit nog de 

dag zelf of de dag nadien.

6. Vergeet je nadien niet uit te loggen!

https://amai.vlaanderen/

