
Beste Informaten, 
 
Na onze mailing van 23/12/2020, die we hebben verzonden, “zonder Onderwerp door een technisch 
mankementje”, willen we graag een extra update verzenden met nog wat verduidelijking betreft het 
testen van de noodzakelijke inlog voor 14/01/2021. “Inloggen op Blackboard Collaborate” 
 
We hebben de stappen trachten te verduidelijken met een praktisch voorbeeldje aan de hand van 
screen shots. 
 
Indien er zich problemen zouden voordoen met deze uit te voeren stappen, kunnen we mogelijk al 
op voorhand anticiperen, en krijgen we graag een mailtje met de mogelijke problemen zodat we die 
samen met de IT-dienst van UA kunnen aanpakken. 
 
Als je bent ingeschreven als informant na 3/01/2021 zal inloggen nog niet mogelijk zijn en zal dit 
pas mogelijk zijn per 08/01/2021. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

het Rotary BEROEPSINFORMATIE Team 

 
Van: Rotary Beroepsinfo <info@rotaryberoepsinfo.be>  
Verzonden: woensdag 23 december 2020 18:40 
Onderwerp:  
 

Welkom op onze online beroepsinformatieavond! – praktische info informanten 

“Als jongeren niet tot bij ons kunnen komen, dan komen wij graag naar hen toe!” 

Rotary Antwerpen organiseert al voor de 54ste maal een beroepsinformatieavond om studiekiezers 
met raad en daad bij te staan. Gezien de corona-maatregelen zijn fysieke infomomenten dit jaar niet 
mogelijk, maar geen nood! Dit jaar kiezen we voor een online evenement zodat we alle zesdejaars 
leerlingen van het secundair onderwijs optimaal kunnen blijven informeren. Meer dan 100 personen 
zullen op donderdag 14 januari online ter beschikking staan om vanuit het werkveld een concreet 
beeld te geven over hun beroep. 

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, lijsten we alle praktische info op: 

• Algemeen: Leerlingen gaan naar deze pagina  http://www.rotaryberoepsinfo.be/beroepen-
nieuw/ en klikken door naar het beroep van hun keuze. Bij elk beroep kunnen ze via de 
knop ‘start sessie’ deelnemen aan een online groepsvideochat. We werken met 
Blackboard Collaborate. 

• Blackboard Collaborate infosessie: Jullie gaan de studiekiezers te woord staan via 
Blackboard Collaborate. Dat is een online tool waarmee je in een virtuele omgeving op een 
laagdrempelige en kwalitatieve manier kan deelnemen aan een groepsgesprek. Uiteraard 
kan je dit systeem op voorhand uittesten zodat je op de avond zelf met een gerust 
gemoed kan starten. 
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Dat kan je: 
• of zelf door volgende instructievideo’s door te nemen 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1thrYkZR4tynKpyvuTB_dkD)  
• of door een speciaal hiertoe georganiseerde infosessie mee te volgen op woensdag 6 

januari om 19u30 via volgende link 
(https://eu.bbcollab.com/guest/52f92a5ff11c490296b48df694b60a02). Uiteraard is 
een combinatie van beide sterk aan te raden. 
 

Inloggen op Blackboard Collaborate: Er zijn twee manieren om deel te nemen aan een 
gesprek: 

1. Via de Rotarywebsite door simpelweg op de ‘start sessie’ knop te klikken = 
binnenkomen via de voordeur – voor leerlingen (zie bijvoorbeeld 
http://www.rotaryberoepsinfo.be/0201-burgerlijk-ingenieur/) 

2. Via de backend van Blackboard = binnenkomen via de achterdeur – voor de 
informanten en moderators 

Aangezien jullie het gesprek gaan leiden als moderator, is het belangrijk dat jullie op 
de correcte manier – via de achterdeur/backend - inloggen zodat jullie ‘baas’ zijn 
van het gesprek en heel wat extra opties kunnen gebruiken: iedereen muten, alle 
handjes van de deelnemers omlaag halen, iemand verwijderen uit een gesprek, 
Power Point presentaties delen, … . 
Hoe je precies via de backend moet inloggen + jouw inlogggevens 
vind je hier: 

• Ga naar https://vice.uantwerpen.be // dubbel klik 

• Log in met het e-mailadres waarop je dit bericht kreeg als 
gebruikersnaam // je ziet volgend venster  

 

 
• Wachtwoord: vice8523 – Gelieve dit wachtwoord te wijzigen 

eenmaal je ingelogd bent//  
klik op aanmelden 
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• Klik op de cursus UAntwerpen & Rotary // je ziet volgend 

venster 

 
 

 

 

 

• Klik vervolgens op het pijltje voor Uantwerpen en open het 
keuzemenu// je ziet volgend venster 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Klik vervolgens op Collaborate en kies jouw sessie. // je ziet 

volgend venster 

 

 
 

• Kies jouw sessie waarvoor je als informant bent ingeschreven 
in 1 van de 8 tabbladen, onderaan de pagina// je ziet volgend 

venster. Selecteert de sessie waarvoor jij informant bent in 1 

van de 8 tabbladen. Opgepast 0206 milieudeskundige op tab 8 

 



• Om de sessie te selecteren (zoeken) kan je ook de 
zoekfunctie gebruiken, door de beroep nummer of 
beroepsnaam  (of deel ervan) hier in te geven// rechts 
bovenaan Search Sessions 

 
 
 

• Klik op jouw sessie. Bij de start van de Rotary avond op 

donderdagavond 14 januari zal de knop ‘Join session’ 

verschijnen, klik daarop om deel te nemen aan de videochat. 

Verder hoef je geen info aan te passen, wij hebben alle sessies 

al correct ingesteld.  

 
 
 
 
 



• Verdere informatie zal je verkrijgen op 6 januari om 19u30 

zeker aanwezig zijn aub 

 

Op donderdag 7 januari + vrijdag 8 januari kan je tussen 15u en 18u jouw login testen. Dit 

kan uiteraard ook al vroeger, maar tijdens de inlogmomenten donderdag en vrijdag, staan wij 

paraat om te helpen bij eventuele problemen bij het inloggen.  

• Contactgegevens: Indien er op het infomoment (6 januari 19u30) of op de test 
inlogmomenten (7 en 8 januari 15u-18u) iets fout loopt, dan kan je onze helpdesk 
contacteren: 

• Laure.staelens@uantwerpen.be - Tel. 032652210 
• wouter.depesseroey@uantwerpen.be - Tel. 032654723 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Eric 

het Rotary BEROEPSINFORMATIE Team 

    

 

  M: info@rotaryberoepsinfo.be   
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