
Werken met de VDAB - Tools 
via videochat



1 |  Neem contact op met ons.

Veerle Heirwegh
Coordinator 

09/24.23.966
Mail: veerle.heirwegh@aclvb.be

Ben je ingeschreven voor de opleiding Werken met de VDAB tools
door je VDAB bemiddelaar dan hoef je ons niet te contacteren.
Wij nemen contact met je op.



2 |  We bekijken samen of een digitale sessie lukt.

  pc of laptop?
 internetverbinding?
 basisvaardigheden ICT?
 begrijp je goed Nederlands?
 login en paswoord VDAB?

Voldoe je aan één van voorgaande zaken niet dan stippelen we
samen een traject op maat uit .



2 |  Mogelijkheid.

  pc of laptop 

 internetverbinding

 recente browser

 webcam

 microfoon (headset)

 login en paswoord VDAB +



2 |  Mogelijkheid 2.

  pc of laptop 

  gsm of tablet

 internetverbinding

 recente browser

 login en paswoord VDAB



3 |  We maken samen een online afspraak.

- De sessie duurt ongeveer 2 uur.
- Zorg voor een rustige ruimte
- Zorg voor een goede WIFI verbindin-
 ging als je via WIFI verbonden bent.
- Kies voor een bedrade verbinding 
 wanneer mogelijk.

We maken gebruik van Microsoft Teams.
Een gratis en zeer veilig programma .



4 |  Teams / email.

We sturen je een email met daarin een link.

of



5 |  Teams / uitnodiging via email.

Op de datum en uur van afspraak klik je op deze link

datum en uur

link



6 |  Teams opent in je webbrowser. 

Op de datum en uur van afspraak klik je op deze link

KLIK: OPEN LINK



6 |  Teams via app of browser. 

In dit scherm kan je kiezen om de Teams app te 
installeren of om de vergadering  via je internet 
browser te volgen.

Teams op je pc/laptop instaleren

Teams openen via browser



6 |  Teams vergadering starten.

Klik op ‘join now’ en we kunnen van start gaan.

start de sessie



Tot binnenkort.


