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Inleiding
Beste leerling,
Op het Heerbeeck en Kempenhorst College kun je gebruik maken van diverse voorzieningen. Zo
hebben we een schoolomgeving (VDI) waarin je kunt werken. In deze handleiding gaan we je uitleggen
hoe je daar verbinding mee kunt maken.
VDI-omgeving
VDI kun je vanaf elke apparaat op school gebruiken, dus ook op jouw laptop. In de VDI-omgeving kun
je inloggen met jouw inloggegevens en krijg je de beschikking over een eigen plekje om in te werken.
Je vindt er diverse school gerelateerde programma’s voor de vakken die je gaat volgen.

STAP 1
Verbind je laptop met internet (Wi-Fi). Om verbinding te kunnen maken met de VDI-omgeving van
school moeten we een programma installeren. De VMware Horizon Client.
1) Open internet op je computer
2) Klik op de link hier onder
a. Link: Download VMware Horizon Client (Windows)
Download VMware Horizon Client (Mac)
b. Ga verder met punt 4, Werkt de link niet, volg dan punt 3
3) Werk de link niet?
a. Ga dan naar de website
- Voor Heerbeeck:
werkplek.heerbeeck.nl
- Voor Kempenhorst:
werkplek.kempenhorst.nl
b. Klik op de link ‘Horizon Client For Windows’ of ‘Horizon Client For Mac’
c. De website van VMWare opent (zie figuur 1)

Figuur 1

d. Klik bij Select Version op 4.0
e. Klik achter VMware Horizon Client for Windows op Go to Downloads (zie figuur 1)
Mac? Klik achter VMware Horizon Client for Mac op Go to Downloads
f. Klik bij Select Version op 4.9.0
g. Klik op de grote blauwe knop Download (zie figuur 1)
2

Client voor Schoolomgeving

Vobo Scholen

4) Klik op Uitvoeren (zie figuur 2)

Figuur 2

5) De installatie start nu.
6) Klik op Agree & Install (zie figuur 3)

Figuur 3

7) Wacht tot de installatie is voltooid
8) Klik op Finish als de installatie is voltooid
9) Er komt nu een venster met de melding; ‘You must restart …’ Klik op de knop Restart Now
10) Wacht totdat je laptop opnieuw is opgestart
11) Op het bureaublad van je laptop staat een groen Icoon (zie figuur 4)

Figuur 4

12) Ga verder met stap 2
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STAP 2
Nu het programma is geïnstalleerd moeten we het nog instellen.
13) Klik op de groene snelkoppeling (VMWare Horizon Client) (zie figuur 4)
14) Onderstaand scherm verschijnt (zie figuur 5)

Figuur 5

15) Klik op + New Server (zie figuur 5)
16) Onderstaand scherm verschijnt (zie figuur 6)

Figuur 6

17) Typ in de witte balk onderstaande tekst:
a. Zit je op Heerbeeck typ dan: werkplek.heerbeeck.nl
b. Zit je op Kempenhorst typ dan: werkplek.kempenhorst.nl
18) Klik op Connect
19) Sluit het inlogvenster door op het kruisje te klikken
20) Klik met rechts op het wolkje (zie figuur 7)

Figuur 7

21) In het menu klik je op Autoconnect to this Server
22) Ga verder op de volgende pagina
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Hoe en wat
Je bent nu klaar met deze handleiding.

Wat heb je gedaan?
Je hebt zojuist:
- Het programma geïnstalleerd waarmee je gebruik kunt maken van de VDI-omgeving van school
- Het programma geconfigureerd

Wat kun je nu?
Je kunt nu:
- Inloggen op de VDI-omgeving (dit kan alleen als je op school bent!)

Het VOBO ICT-team
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