Technische instructie virtuele classroom GGZ-VS
Test vooraf:
 Zorg voor een rustige omgeving.
 Zorg voor een stabiele internetverbinding, bij voorkeur via de kabel.
 Check vooraf je camera (Staat die aan? Weet je niet hoe: gebruik dan de zoekfunctie via start of
Finder en type dan ‘camera’);
 Zorg voor Google Chrome of Safari als browser.
 Geluid kun je nagaan bij de start van de inlog, maar uiteraard ook vooraf.
 Lukt inloggen niet, of heb je problemen tijdens de les, neem dan contact op met de opleiding.
Inloggen:
Je ontvangt de login link op het mailadres zoals je bij ons bekend bent. Indien je de link ontvangt op
je werkmailadres, stuur deze mail dan door naar je prive mail en log in (GGZ instellingen zijn digitaal
beveiligd en kunnen de virtuele classroom blokkeren). De andere gebruikers kunnen je privé
mailadres niet zien.

Voor vios geldt: Indien je verbinding slecht is, klik dan rechtsboven op de drie puntjes, onder
instellingen. Je ziet dan onderstaand scherm. Je kunt dan eventueel desktop delen uitzetten en zo
nodig de webcam. Je volgt dan wel de les.
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Ingelogd en dan?
In de linker kolom zie je het aantal ingelogde gebruikers.
Daarboven is een openbare chat zichtbaar die in de tweede kolom zichtbaar is voor iedereen.
Onderin kun je typen. Indien je beide kolommen uit beeld wilt hebben, kun je rechts klikken op de
puntjes. Er verschijnt dan een menu waarop staat dat je je scherm volledig kunt maken. Ook zie je
daar hoe je kunt uitloggen.

Door het poppetje bovenin aan te klikken kun je ook spelen met de kolommen die zichtbaar zijn.
Degene die praat licht op/knippert (zie roze kader).
Als je de microfoon uitzet (scheelt veel ruis/onrust) dan doe je dat via de knoppen onderin (geel
ovaal) en dan wordt bij de betreffende deelnemer een rood microfoontje in beeld zichtbaar (groen
rondje).
Wil je de kolommen weer zien, klik dan op het poppetje links boven.

Lesmateriaal gebruiken
Je kunt privé met elkaar chatten zonder de les te verstoren.
De docent kan powerpoints, filmpjes e.d. tonen. Deze verschijnen onderaan in beeld. Door op het
symbool recht onderin het materiaal te klikken wordt dit groot (scherm vullend). Lukt dat niet, log
dan opnieuw in via dezelfde link.
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