Handleiding inschrijven tool
Stappenplan
1. Surf naar www.vicoginschrijvingen.be
2. Een account aanmaken (indien je reeds over een account beschikt, ga meteen naar stap 6)
Klik in de rechter bovenhoek op “Nieuwe gebruiker”

3. Vul het formulier aan met de gegevens van de leraar die je wenst in te schrijven en druk op
opslaan.
Gegevens aangeduid met een sterretje zijn verplicht op te geven.
Let op, kies een wachtwoord van minstens 6 tekens lang. Het wachtwoord kan later nog
aangepast worden.

4. Wanneer de gegevens correct werden ingevoerd krijg je onderstaand bericht te zien.

5. Daarna ontvang je een activatiemail met jouw gegevens. Klik op de link.
Van: PEDIC - Nascholingsdienst [mailto:no-reply@vicoginschrijvingen.be]
Verzonden: woensdag 4 september 2013 08:50
Aan: De Cock Lindsay
Onderwerp: Gebruikersgegevens vicoginschrijvingen.be

Beste mevrouw Lindsay De Cock
Er werd een account voor u aangemaakt op de webapplicatie van vzw VicOG, waarmee u uw
nascholingen kunt beheren.
E-mailadres: lindsay.decock@vsko.be
Wachtwoord: test123
Aanmelden kan via deze link: https://www.vicoginschrijvingen.be/
U kunt uw wachtwoord wijzigen via het pictogram 'Mijn profiel' op de webtool.
Met vriendelijke groeten
Administratie vzw VicOG
pedic@vsko.be
6. In de rechterbovenhoek kan je aanmelden met jouw geregistreerde e-mailadres en
wachtwoord. Je komt meteen terecht in jouw persoonlijke nascholingsomgeving.

7. Klik op “Mijn gegevens”.
In het tabblad “Mijn gegevens” kan je jouw persoonlijke gegevens aanpassen. In het tabblad
“Mijn scholen” kan je scholen koppelen aan jouw persoonlijke account, daar gaan we bij stap
8 dieper op in. Het tabblad “Mijn nascholingen” geeft je een overzicht van de nascholingen
waarvoor je bent ingeschreven.

8. Typ het postcodenummer, schoolnaam of gemeente in van de school waaraan je wenst
gekoppeld te worden. Zoek in de lijst en klik op jouw school. Je bent nu verbonden aan deze
school. De school zal zien dat je als leraar aan deze school verbonden bent.

9. Klik op “nascholingsaanbod” bovenaan de pagina.
Zoek naar de nascholing van jouw keuze, dat kan door middel van de titel, code of
onderwijsniveau.

10. Klik op de nascholing van jouw keuze.

11. Per nascholing kan je meer informatie (inhoud, doelstellingen, prijs, enz.) terugvinden.
Onderaan de pagina klik je op “Inschrijven voor deze nascholing”.

12. Duid de juiste reeks aan en kies de juiste facturatiegegevens. Indien je jezelf nog niet kon
koppelen aan de school, duid dan als eerste je privéadres aan. We passen dit in de loop van
het begin van het schooljaar aan.

13. Klik daarna op “Inschrijven”. Je krijgt een bericht waarbij we jouw inschrijving voorlopig
bevestigen.

14. Jouw aanvraag tot inschrijving zal verder verwerkt worden door onze administratie.
Van zodra dat is gebeurd, zal je een mailtje ontvangen met een definitieve bevestiging van je
inschrijving.

Heb je vragen? Contacteer ons via pedic@katholiekonderwijs.vlaanderen
of via 09 225 37 34.

