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1. Aanmelden
De Sociale Kaart vind je terug op www.pvoc.be/SoKa. Je kan hier aanmelden met je gebruikersnaam
en paswoord voor het intranet van de PVOC. Als je nog geen gebruikersnaam hebt om aan te
melden of je bent je gebruikersnaam/paswoord vergeten dan kan je jouw gegevens aanvragen op
www.pvoc.be/gebruikers.asp.
Als je naar de Sociale Kaart surft zal je op het loginscherm terecht komen zoals hieronder (verkleind)
weergegeven.

Om aan te melden vul je jouw gebruikersnaam en paswoord in en klik je op de knop “Inloggen”. Als
je gegevens correct zijn zal de Sociale kaart zich in een nieuw venster openen.
Opgelet:
Zorg er voor dat popups niet geblokkeerd worden. Er kan verschillende software voor zorgen dat
het venster met de sociale kaart niet opent. Schakel voor www.pvoc.be dus popupblokkering uit in
je browser, in toolbars die je eventueel gebruikt (bvb. Google Toolbar) en in eventuele extra
beveiligingsprogramma’s op je computer
In Google Chrome vind je dit onder Opties-Geavanceerde opties - Instellingen voor inhoud – Popups
In Internet Explorer vind je dit onder Extra-Popupblokkering
In Google toolbar vind je volgend icoontje, waar je de instellingen kan wijzigen:

Als je gegevens niet correct zijn krijg je een van volgende meldingen:
- “Gelieve je gebruikersnaam na te kijken. De opgegeven gebruikersnaam werd niet teruggevonden
in ons systeem.”
- “Gelieve je paswoord na te kijken. Het opgegeven paswoord is niet correct.”
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2. Zoekfilters
Als je succesvol bent aangemeld krijg je volgend venster te zien.

Het venster is opgedeeld in vier kolommen. In de eerste drie kolommen kan je filters invullen die jou
naar je gewenste resultaten leiden. De resultaten van je filter verschijnen in de vierde kolom.
In de eerste kolom heb je de keuze tussen 13 verschillende domeinen. Als je een van deze domeinen
aanklikt, verschijnen in de tweede kolom de subdomeinen van je selectie.
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In de derde kolom kan je nog verder gaan filteren. Als je twee regio’s aanduidt, worden zowel de
resultaten voor regio 1 als regio 2 weergegeven. Daarnast kan je nog filteren op doelgroep,
hulp/preventie/test, individueel/collectief, ambulant/residentieel, voertaal, aard praktijk en
basisdiploma.
Je kan in de resultatenlijst items deselecteren door op het vinkje ernaast te klikken
Om de selectie van een hele kolom ongedaan te maken klik je onderaan op

Naast deze filters, is er ook een zoekfunctie waarmee je op naam kan zoeken naar een therapeut of
dienst. Deze vind je in de rechterbovenhoek:
Als je een zoekterm invult en op enter drukt, verschijnen de bijpassende resultaten in de lijst. Het
veldje zal dan ook groen kleuren, om weer te geven dat enkel de resultaten van je zoekopdracht
worden weergegeven. Een voorbeeld:

Opmerkingen:
•

Standaard wordt de lijst gesorteerd op naam.
Je kan ook op gemeente sorteren door op de knop
te klikken. Als je op gemeente sorteert,
verandert deze knop in
, hiermee kan je dan
terug op naam sorteren.

•

Met de knop
kan je kijken in welke
domeinen de geselecteerde therapeuten/diensten
nog actief zijn.
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3. Fiches bekijken
Als je gefilterd hebt op de resultaten kan je de geselecteerde fiches bekijken door onderaan op
volgende knop te klikken:
Je komt dan terecht in de detailfiche.

Je kan hier meer gedetaileerde informatie vinden over de therapeuten in je selectie. Ook hier heb je
de optie om een fiche te deselecteren waneer deze niet aan je verwachtingen voldoet.
Om door de geselecteerde fiches te bladeren kan je gebruik maken van de knoppen

Met de knop
van de sociale kaart terecht.

kom je opnieuw in het hoofdvenster
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4. Afdrukken
Afdrukken kan je vanuit het hoofdvenster of vanuit de fiche van een therapeut/dienst. De keuzes zijn
op beide plaatsen dezelfde.

Het eerste vinkje ‘Uitgebreid?’, kan je mee aanduiden of je uitgebreide informatie wilt, die enkel
voor jezelf bedoeld is. Als je dit niet aanvinkt krijg je een afdruk met minder informatie, die je
eventueel kan meegeven met een leerling of ouders.
Met het tweede vinkje ‘Met zoekopdracht?’, bepaal je of de filters die je hebt ingesteld mee afdrukt.
In het document wordt dan een lijn toegevoegd als bvb.
“Er werden 3 resultaten gevonden voor uw zoekopdracht met volgende filter: psychische
ondersteuning > crisisopvang > lln secundair + Aarschot + Leuven > Hulp > Individueel > Nederlands >
Individu > licentiaat psychologie”
Als je dit niet aanvinkt zal deze lijn niet in je afdruk verschijnen.
Voorbeeld van simpele afdruk:

Voorbeeld van uitgebreide afdruk:

7

5. Een lijst met therapeuten als bijlage toevoegen
aan een mail
Dit kan op verschillende manieren:
1. Je slaat de lijst met therapeuten eerst op in je eigen laptop.
-

In sociaal netwerk selecteer je de namen van de therapeuten.

-

Je klikt op ‘afdrukken’.

-

Je klikt vervolgens op ‘opslaan’.

-

Je geeft het bestand een toepasselijke naam en je slaat het op op je computer (best in
een speciaal daartoe aangemaakt map, bvb ‘soc. netwerk adressen voor leerlingen’).

-

Je voegt dit document tenslotte toe als bijlage aan je mail.

OF
2. Je voegt de lijst onmiddellijk toe aan je mail.
-

Je selecteert je lijst namen van therapeuten.

-

Je klikt op ‘afdrukken’.

-

Je klikt daarna op ‘openen’.

-

Tenslotte klik je linksboven op de office knop (grote ronde bol). In het menu dat zich
opent kies je voor ‘verzenden’.

-

In het keuzescherm dat je dan krijgt kies je voor ‘E-mail’ of voor ‘Als PDF-bijlage
verzenden’.

-

De mail opent zich en de lijst staat daar als bijlage in. Werk je mail verder af.

6. Een folder als bijlage toevoegen aan een mail
Je voegt eerst je folder in en maakt dan pas je mail aan!
-

Je opent de fiche van een therapeut of dienst.

-

Als er een folder ingescand is verschijnt die links onderaan.

-

Je gaat op de folder staan.

-

Je klikt rechts.

-

In het menu kies je vervolgens voor ‘Per e-mail verzenden’.

-

De mail opent zich en de folder staat daar als bijlage in. Werk je mail verder af.
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7. Fiches toevoegen/wijzigen/verwijderen
Als je voldoende rechten hebt, zie je rechtsonderaan in het hoofdscherm volgende knoppen :

Als je een nieuwe therapeut of dienst wilt inbrengen in de Sociale Kaart, klik je op de knop ‘Nieuwe
fiche’.
Om een fiche te wijzigen zorg je dat je in de lijst de gewenste therapeut selecteert en vervolgens klik
je op de knop ‘Wijzig fiche’. Als er meerdere resultaten geselecteerd zijn, zal het programma steeds
de bovenste nemen.
Zowel het invoeren van een nieuwe fiche als het wijzigen van een bestaande fiche verloopt in 4
stappen.
Stap 1: Invoeren van identificatiegegevens.
Stap 2: Invoeren van voertalen en therapeutische school.
Stap 3: Invoeren van het aanbod.
Stap 4: Bevestigen van de nieuwe invoer/wijzigingen.
Stap 1: Invoeren van identificatiegegevens

Je kan hier de gegevens invullen die je hebt, het enige verplichte veld is ‘Naam’. Als je dit niet invult
zal je de melding krijgen ‘Gelieve het veld naam in te vullen!’. Ook op de postcode zit een controle,
als deze niet juist ingevoerd wordt, krijg je de melding ‘Gelieve een correcte postcode in te vullen!’.
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Stap 2: Invoeren van voertalen en therapeutische school

Elke nieuwe fiche krijgt standaard de taal ‘Nederlands’ toegewezen.
Als je een nieuwe taal of therapeutische school wilt toevoegen kies je een item in de lijst.
Als je een taal of therapeutische school wilt verwijderen klik je op het rode kruis naast het gewenste
item.
Opmerking: Als je alle talen verwijdert, zal de therapeut niet meer in de Sociale Kaart verschijnen.
Stap 3: Invoeren van het aanbod

Het invoeren van het aanbod kan je op 2 manieren doen.
Manier 1: Vinkjes aanduiden bij doelgroepen, hulp/preventie/test, individueel/collectief,
ambulant/residentieel + in de lijst het subdomein selecteren. De aangeduide combinaties verschijnen
dan mee in de lijst.
Manier 2: Vinkjes aanduiden bij doelgroepen, hulp/preventie/test, individueel/collectief,
ambulant/residentieel + manueel de code van het subdomein invullen en op ‘Toevoegen aan lijst’
klikken. De aangeduide combinaties verschijnen dan mee in de lijst.
Als al het gewenste aanbod in de lijst onderaan staat, klik je op ‘Voltooien’.
Opmerking: Elke nieuwe therapeut die je invoert moet ook verplicht minstens aan 1 subdomein
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gekoppeld worden in het aanbod.
Stap 4: Bevestigen van de nieuwe invoer/wijzigingen
Als je de vorige 3 stappen gedaan hebt zal de ingevoerde informatie nog niet zichtbaar zijn in de
Sociale Kaart. Om de correctheid van de gegevens te verzekeren hebben we hier nog een extra
controle toegevoegd.
In het hoofdscherm zal je een knop
nieuwe ingevoerde fiches alle gewijzigde fiches.

zien staan. Als je hier op klikt krijg je alle

Kijk grondig de informatie na die jij hebt ingevoerd. Als er een fout in zit, klik je op ‘Weigeren’,
hierdoor zal de nieuwe fiche/gewijzigde informatie niet in de Sociale Kaart verschijnen.
Als alle nieuwe informatie klopt, klik je op ‘Goedkeuren’ en verschijnt de informatie in de Sociale
Kaart.

Fiche verwijderen
Een fiche kan je verwijderen uit de Sociale Kaart door met bovenstaande stappen al het aanbod van
een therapeut/dienst te verwijderen.
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