
INHOUD 
• ACCOUNT AANMAKEN 
• AANMELDEN 
• AANMELDEN VOOR CHATBOX VAN EEN EXTRA OPLEIDING 
• PROFIELFOTO AANPASSEN 
• CHATTENPRIVÉ-GESPREK 

ACCOUNT AANMAKEN 
1. Selecteer een chatroom 
2. Kies als gebruikersnaam je voor- en achternaam. 

 

3. Geef je geboortedatum in (dit vragen we enkel om ongeoorloofd gebruik van de tool te 
voorkomen). 



 

4. Maak een account aan door je KdG-mailadres en een wachtwoord in te geven. 
 
 

5. De chat-tool stuurt een bevestigingslink naar je mailadres. 

 

 

 

 



 

AANMELDEN 
1. Zorg ervoor dat je je mailadres geverifieerd hebt via de bevestigingslink in je mailbox (zie 

hieboven 'Account aanmaken'). 
2. Ga naar https://discord.com/channels/@me . 
3. Geef opnieuw je KdG-mailadres en wachtwoord in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://discord.com/channels/@me


AANMELDEN VOOR CHATBOX VAN EEN EXTRA OPLEIDING 
1. Zorg ervoor dat je nog steeds aangemeld bent in de chat-tool. 
2. Selecteer een nieuwe chatroom door te klikken op “Selecteer een nieuwe chatroom” op 

https://www.kdg.be/opleidingen/digitale-sid/chat-digitale-sid-info-voor-informanten/lijst-
chatrooms-digitale-sid-voor.  

 

 

3. Klik op de knop 'Uitnodiging accepteren'. 

 

4. De chatroom wordt aan je account toegevoegd. 

https://www.kdg.be/opleidingen/digitale-sid/chat-digitale-sid-info-voor-informanten/lijst-chatrooms-digitale-sid-voor
https://www.kdg.be/opleidingen/digitale-sid/chat-digitale-sid-info-voor-informanten/lijst-chatrooms-digitale-sid-voor


5. Je kan switchen tussen chatrooms met de iconen helemaal links in je scherm (eerste 3 letters van 
de opleidingsnaam). 

 

 

 



PROFIELFOTO AANPASSEN 
1. Klik bij 'Je instellingen' op het radartje (gebruikersinstellingen). 

 

2. Kies in de linkerkolom voor 'Mijn account'. 
3. Klik op avatar uploaden.  



4. Selecteer je (professionele) profielfoto. 
5. Klik op opslaan onderaan en klik het venster weg met het kruisje bovenaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHATTEN 
1. Je ziet alle chatkanalen van je opleiding aan de linkerkant van je scherm. 
2. Klik op een chatkanaal (bv. #chat) om de vorige berichten te bekijken en mee te doen. 
3. Bericht van iemand anders beantwoorden? 
4. Ga met je cursor over het bericht. 
5. Klik op de 3 puntjes die in de rechterbovenhoek verschijnen. 
6. Klik op 'Antwoorden'.  
7. Typ je antwoord. 
8. Wil je nog een andere opleiding / chatroom bezoeken? Ga naar het chatkanaal #naar-andere-

opleiding en klik op de link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIVÉ-GESPREK 
• Privé-chat: klik met je rechtermuisknop op de naam van de persoon met wie je wilt spreken (in 

het chatvenster) en kies 'Bericht'. 

 

• Videocallen: klik met je rechtermuisknop op de naam van de persoon in de chat met wie je wilt 
videocallen en kies 'Bellen'. Dit kan enkel als die persoon online is. 



o Je toestel vraag je eerst eenmalig toegang tot je microfoon en camera. Klik op Toestaan. 

 
o Je kan je camera aanzetten door op het video-icoontje te klikken. 
o Je scherm delen om bijvoorbeeld een presentatie te geven, bepaalde documenten te 

tonen ...? Selecteer de knop 'Scherm delen'. 



o Het overzicht van al je privé-chats en privé-videocalls vind je terug door de knop 
helemaal bovenaan links in je scherm (startpagina). 
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