Handleiding personeelsleden inschrijven via de knop “Schoolbeheer”
1. Surf naar www.vicoginschrijvingen.be en log in met het mailadres en wachtwoord waarmee
u een gebruikersaccount had aangemaakt.
2. Indien u als beheerder aan een schoolaccount bent gekoppeld, krijgt u een extra knop
“Schoolbeheer” te zien.
Via die functie komt u in een apart gedeelte van de inschrijvingstool terecht en krijgt u vijf
verschillende tabbladen te zien.

3. Klik op het tabblad “leerkrachtbeheer” om na te gaan of uw personeelslid reeds een
gebruikersaccount heeft aangemaakt.




Indien er reeds een account op naam van het personeelslid werd aangemaakt, kan u die
persoon inschrijven via het tabblad bovenaan “Nascholingsaanbod”.
Indien er nog geen account werd aangemaakt, kan u zelf een account aanmaken via de
knop “Account aanmaken en koppelen aan school”.

4. Om een personeelslid in te schrijven, klik op het tabblad bovenaan “Nascholingsaanbod”.

5. Geef een codenummer of (deel van) de titel in om een initiatief te selecteren.
Het is ook mogelijk om te scrollen in de volledige lijst met initiatieven van het vicariaat
onderwijs.

6. Klik op de opleiding waarvoor u een personeelslid wenst in te schrijven.

7. Klik onderaan op inschrijven voor deze nascholing.

8. Duid aan of u een inschrijving wenst te doen voor een personeelslid.

9. Zet een vinkje bij de personeelsleden die u wenst in te schrijven.
Het is mogelijk om meerdere personen tegelijkertijd in te schrijven voor dezelfde opleiding.
Klik daarna op “opslaan”

10. Duid aan voor welke reeks u een personeelslid wenst in te schrijven en op welk
facturatieadres mag gefactureerd worden.
Klik dan op “Inschrijven”.

11. U én de verantwoordelijke voor de inschrijvingen krijgen een voorlopige bevestiging dat de
geselecteerde leerkrachten zijn ingeschreven.
Elke ingeschreven persoon krijgt eveneens een voorlopige bevestiging op het mailadres dat
werd ingegeven in het gebruikersaccount

12. Van zodra de administratie van het vicariaat onderwijs de inschrijving heeft verwerkt, volgt
er een definitieve bevestiging.
Beste mevrouw Shari Braeckman,
U bent definitief ingeschreven voor de nascholing:
Nascholing

Mediawijze ICT-tips: internet

Lesgever(s)

Filip Bourgeois

Code

PN081NI/1415

Prijs

€ 49,00

Locatie

PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent

Data :
Maandag 19 januari 2015 van 09.00 uur tot 12.00 uur (Er is geen maaltijd voorzien.)

Facturatiegegevens :
Vzw VicOG
Coupure Rechts 314
9000 Gent
Na afloop van de nascholing zal vzw VicOG een fac tuur bezorgen op het aangegeven e-mailadres.
Dan pas schrijft u het aangegeven bedrag over met vermelding van de gestructureerde mededeling.
We willen erop aandringen om niet vooraf te betalen en/of over te schrijven.
We wensen u een boeiende en leerrijke nascholing toe.
Met vriendelijke groeten
Administratie vzw VicOG
kevin.weytens@vsko.be

