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Inleiding
Beste leerling,
Op het Heerbeeck en Kempenhorst College kun je gebruik maken van diverse voorzieningen. Zo
hebben we een eigen email adres voor jou en kun je gebruik maken van het Wi-Fi netwerk.
Wi-Fi
De school heeft een eigen wifi netwerk je kunt hier met al je apparaten gebruik van maken.
Email
Je krijgt een eigen email adres van school, hierop ontvang je alle school gerelateerde informatie.
Met deze handleiding gaan we dit instellen.

Gebruik maken van de schoolvoorzieningen
Om gebruik te kunnen maken van de Wi-Fi en ook je eigen mailadres van school moeten we enkele
stappen doorlopen. Hieronder staan de stappen beschreven.

Wi-Fi en wachtwoord instellen
Verbinding maken met de Wi-Fi en je school wachtwoord instellen.
Er is op school maar 1 Wi-Fi netwerk dat je kunt gebruiken. Dat netwerk is VOBO-BYOD.
Hieronder staat beschreven hoe je daarmee verbinding maakt en stellen we meteen het wachtwoord
in voor je schoolaccount.
1) Start je laptop op
2) Log in (als je een wachtwoord hebt ingesteld)
3) Klik op het Wi-Fi icoon (zie figuur 1)

Figuur 1

4) De beschikbare netwerken worden getoond (zie figuur 2)

Figuur 2

5) Klik op het netwerk VOBO-BYOD
6) Zorg dat het vinkje er staat en klik op Verbinding maken (zie figuur 3)
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Figuur 3

Staat er geen vinkje? Klik dan 1x in het vierkantje voor Automatisch verbinding maken.
7) Er verschijnt nu een inlogscherm (zie figuur 4)
8) Voer bij Gebruikersnaam je gebruikersnaam in.
a. Je gebruikersnaam bestaat uit: Voornaam.TussenvoegselAchternaam
Gevolgd door: @voboscholen.nl
 Het kan zijn dat dit afwijkt, als dat zo is verteld de docent dat aan je

Figuur 4

9) Voer bij Wachtwoord je (tijdelijke) wachtwoord in.
a. Je tijdelijke wachtwoord is: W@chtw00rd

(0 = het cijfer nul)

10) Klik op OK.
11) Er wordt nu gevraagd of je de verbinding vertrouwd. (zie figuur 5)

Figuur 5
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12) Klik op Verbinding maken.
13) Er wordt nu gevraagd om je wachtwoord te wijzigen. Dit is verplicht. (zie figuur 6)
Als je dit scherm niet krijgt heb je al een wachtwoord ingesteld voor je school account. Ga
dan verder met punt 16.

Figuur 6

14) Voer een nieuw wachtwoord in en bevestig dit

➔

!

Gebruik hier het wachtwoord dat je eerder op je eigen laptop hebt ingesteld!

Het nieuwe wachtwoord moet aan een aantal eisen voldoen, namelijk:
- Moet minimaal 8 tekens lang zijn en 1 hoofdletter en 1 cijfer bevatten (meer mag ook)
- Mag een ! @ of ? bevatten, maar geen andere tekens
- Mag niet je naam of een deel hiervan bevatten
- Mag niet een wachtwoord zijn dat je eerder op school hebt gebruikt
Krijg je de melding Authentication can not proceed (missing Parameter) of The new password
does not meet the password policy requirements, dan voldoet je wachtwoord niet aan
bovenstaande eisen. Probeer het dan opnieuw.
Tussentijds wachtwoord wijzigen?
Wachtwoord vergeten?

Log in, druk op CTRL+ALT+Insert en kies Wachtwoord wijzigen.
Dan kun je bij een systeembeheerder terecht om het te laten wijzigen.

15) Klik op OK
16) Je bent nu verbonden met het Wi-Fi netwerk VOBO-BYOD als er Verbonden staat onder de
netwerknaam (zie figuur 7)

Figuur 7

17) Ga naar de volgende pagina
4

Welkom op School – 2

Vobo Scholen

Hoe en wat
Je bent nu klaar met deze handleiding.

Wat heb je gedaan?
Je hebt zojuist:
- Je laptop verbonden met de Wi-Fi
- Je wachtwoord ingesteld

Wat kun je nu?
Je kunt nu:
- Inloggen op de mail van school
o Dat kan via:
▪ De website van school (Klik op
▪ Het adres: webmail.voboscholen.nl
-

Inloggen op Magister (Rooster, ELO en agenda)
o Dat kan via:
▪ De website van school:
•
•

Magister/rooster/agenda:
klik op
ELO:
o Zit je op het Heerbeeck:
Klik op
o

▪

-

)

Zit je op het Kempenhorst:

Het adres:
• Zit je op het Heerbeeck:
• Zit je op het Kempenhorst:

Klik op

vobo.magister.net
elo.kempenhorst.nl

Inloggen op het Wi-Fi netwerk van school
o Dat kan met je:
▪ Laptop
▪ Telefoon

Inloggen doe je met:
Je gebruikersnaam
o

-

Je gebruikersnaam bestaat uit: Voornaam.TussenvoegselAchternaam

Je zojuist ingestelde wachtwoord

Nu kun je met de handleiding Welkom op School 3 beginnen.
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