Uw persoonlijke dashboard voor Wft Triple A
Heeft u een verplicht profiel?
Hier staat welke Wft-module daaronder valt.
Heeft u een bedrijfsabonnement? Uw werkgever kan uw
verplichte profiel uitbreiden met een bedrijfspecifiek profiel.

Hier ziet u uw
Permanent Actueel status
bij een verplicht profiel.

Hier ziet u of er al en
Periodieke toets klaarstaat.
Met deze toets toont u aan dat
u actueel vakbekwaam bent.
U kunt vanaf 5 gepubliceerde
artikelen binnen een verplicht
profiel direct de toets maken.

De kleur in de button geeft
aan of u een Periodieke
toets zou moeten doen.
Heeft uw werkgever een
dashboard om de studievoortgang te monitoren?
Dan komt de kleur in dit
dashboard overeen met de
kleur die uw werkgever ziet.

Heeft u een optioneel profiel?
Hieronder vindt u de artikelen
in dat profiel.
Nog geen optioneel profiel?
Klik hier en voeg een thema
toe.
U ontvangt de artikelen in dit
thema. Deze artikelen komen
niet terug in uw Periodieke
toets.

https://triple-a.nibesvv.nl

Uw persoonlijke dashboard voor Wft Triple A
Directe link naar nieuwe artikelen in uw verplichte profiel.
Hier ziet u hoeveel ongetoetste artikelen er zijn gepubliceerd sinds de
laatste keer dat u een Periodieke toets heeft behaald. Klik hierop en de
pagina met het artikel opent.

Hier voegt u een Wft-module
of deelthema toe aan uw
optionele profiel.
U ontvangt dan onder deze
button ook de artikelen in dit
thema.
Deze artikelen komen niet
terug in uw periodieke toets.

Via de zoekfunctie en de
Archief button komt u bij
alle gepubliceerde artikelen
binnen Wft Triple A.

Directe link naar de
rapportagepagina.

Klik hier voor relevante
activiteiten zoals de gratis
webinars.

Hier maakt u een rapportage
van uw studievoortgang.
Deze kunt u gebruiken om
aan te tonen dat u actueel
vakbekwaam bent.

https://triple-a.nibesvv.nl

Snel naar pagina’s
klik op uw naam en het menu
opent waarmee u uit kunt loggen.

Waar u ook bent in Wft Triple A:
klik op
of op
en u bent direct terug op de homepage.

Hoe werkt Wft Triple A?
Klik hier
en bekijk de korte video’s.

Andere vragen?
Klik hier
en ga naar onze contactpagina.

Eén pagina terug?
klik op

Klik ook eens op onze Acties!
6 keer per jaar bieden wij webinars binnen het
thema ‘Focus op vakmanschap’.
U kunt live deelnemen en tijdens het webinar
vragen stellen aan de specialist.

https://triple-a.nibesvv.nl

Overzicht van artikelen bij een verplicht profiel

Overzicht verplicht profiel:
de Wft-module Basis en de
subthema’s uit het
bedrijfspecifiek profiel.

Binnen het verplichte profiel van dit voorbeeld is 1 nieuw artikel
gepubliceerd.
De gele balk
geeft aan dat dit artikel in de
eerstvolgende Periodieke toets zit.

Klik op het artikel om dit te openen.

De 3 stippen
leiden naar
het menu met direct toegang
tot extra functies in het artikel.

Startpagina van een artikel
Met deze knoppen opent u de zelftoets,
aandachtspunten, bijlagen en uw notities.

Ieder artikel opent met een korte
samenvatting.

Elk artikel bestaat uit dezelfde 3 onderdelen.
In de verdieping worden 3 hoofdvragen
beantwoord over deze actualiteit.

To know: waar gaat dit onderwerp over?
Impact: wat betekent het voor u en uw klant?
To do: wat moet u doen en waar moet u op letten?

Zelftoets en Aandachtspunten

Met de stellingen in de zelftoets
kunt u bij elk artikel toetsen of u de
inhoud kent.

Hier kunt u uw antwoorden
controleren en wissen als u de
toets nog een keer wilt maken.
Bij elk antwoord krijgt u feedback.
De kleur en
bij het antwoord
geeft aan of u de stelling juist
heeft beoordeeld.

Elk artikel heeft aandachtspunten.
Deze vindt u ook terug bij To Do.

U kunt de aandachtspunten
aanvinken, In uw notitie vindt u
deze vinkjes terug.

Bijlagen en Notities
Elk artikel kan een of meer bijlagen
bevatten.
De inhoud van de bijlagen wordt
niet getoetst in de Periodieke toets.

De bijlagen kunnen pdf’s,
links en gerelateerde
artikelen in Wft Triple A
zijn.

Bij elk artikel kunt u een notitie
maken en deze delen via e-mail.

Hier vindt u de (aangevinkte)
aandachtspunten terug.
Door weer op de titel te klikken, opent
u dit artikel.

Rapportage maken van uw studievoortgang
Kies hier de periode
waarover u een rapportage
wilt maken.

Kiest u voor een handmatige
rapportage? Vul dan hier de
gewenste begin- en einddatum in.

Kies uit een vooraf gedefinieerde
periode of kies handmatig een
periode.
Hier maakt u uw rapportage. U
ontvangt een pdf dat u kunt
downloaden.

Hier kunt u informatie aan uw
rapportage toevoegen.

Uw profiel beheren
Wilt u een ander verplicht profiel waarover u wordt getoetst?
Dit kan op 2 manieren.
1) Heeft u een persoonlijk abonnement? Klik op
en geef uw nieuwe profiel door.
2) Heeft u een bedrijfsabonnement? Geef dan uw voorkeur dan aan het
contactpersoon binnen uw organisatie.

Hier kunt u een foto
uploaden en wijzigen.

Uw optionele profiel uitbreiden?

Voeg hier Wft-modules en
subthema’s toe aan uw optionele
profiel. U ontvangt dan ook de
artikelen in dit thema.
Artikelen uit een optioneel profiel
komen niet terug in uw Periodieke
toets.

Uw profiel naam is het
e-mailadres dat is
opgegeven. Dit kunt u niet
zelf aanpassen.
Aanpassen van uw emailadres kan op dezelfde
wijze als aanpassen van uw
verplichte profiel.

Overzicht van artikelen bij een optioneel profiel

Optioneel profiel?
Het optionele profiel
kunt u zelf uitbreiden
via Profiel beheren en
de
Artikelen in dit profiel
komen niet terug in de
Periodieke toets.

Hier filtert u artikelen
op gelezen,
ongelezen,
ongetoetsts en
favorieten.

Video’s

Op de Helppagina vindt u de introductievideo en korte video’s
met uitleg van de verschillende functies in Wft Triple A.

Klik op

Vragen?
Klik op
en stuur een e-mail naar
het team achter Wft Triple A.

Veel succes met Wft Triple A

https://triple-a.nibesvv.nl

