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Digitaal vergaderen bij de VMVC-
AeroDynamic. 
 

Mensen van de VMVC-AeroDynamic wonen enigszins verspreid rondom Apeldoorn. Om van elkaars 
kracht en kennis gebruik te kunnen maken is digitaal vergaderen soms een goed alternatief voor 
standaard vergaderingen.  

Reistijd wordt voorkomen en online vergaderen, mits goed geleid, blijkt minder tijdverlies te geven.  

Discord is een gratis chat platform dat heel goed blijkt te werken.  

Nb.: Digitaal vergaderen komt niet in de plaats van elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaar 
beleven. We zetten het in waar het kan.   

Discord kun je doen vanaf je desktop of Laptop en in beide gevallen heb je een microfoon nodig.  

Het gaat ook heel prima vanaf je Smartphone;  het gebruik van een oortje is handig maar hoeft niet.   

 

Onderstaand geven we de handleiding  
Voor activeren van jouw spraakverbinding met Discord (deze stappen zijn alleen de eerste keer maar 
nodig)   

1. Download en installeer Discord   https://discordapp.com/  voor desktop/laptop of installeer 
Discord vanuit app stores voor tablet en smartphone.  

2. Registreer je als gebruiker (je gebruikt je eigen e-mailadres, bedenkt een eigen naam en een 
wachtwoord 

3. Verify je registratie via een mail in je mailbox (Klik op verify)  
4. Log je met de gegevens uit stap 2 aan op Discord.     

5. Klik in Discord, in het meest linkse panel, op de groene +  (Deelnemen aan een server) 

 
6. Geef op de regel: ‘Voer een uitnodiging in’ deze code in:    https://discord.gg/nJeCK7 
7. Klik op deelnemen 
8. Als je klikt op het VMVC-AeroDynamic  logo, dan krijg je verbinding met de VMVC-AeroDynamic 

server. In het status scherm kun je zien welke gebruikers er nog meer actief zijn.    
9. Klik op het spraakkanaal Bestuursvergadering en je hebt verbinding. (Jouw logo verschijnt onder 

het spraakkanaal en op het moment dat je spreekt komt er een groen randje om je logo of 
naam)  
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10. Je kunt gaan praten maar je kunt ook tekstberichten sturen, berichten aan het prikbord hangen 
en documenten koppelen.  
 

Als je later opnieuw verbinding wilt maken: Open Discord, klik op het VMVC-AeroDynamic  logo (VMVC-
AeroDynamic  server) en op het betreffende spraakkanaal, in dit geval Bestuursvergadering.  

In het meest rechter panel kun je zien wie er online zijn. Onder het spraakkanaal kun je zien wie daar ook 
op aangehaakt zijn. Bij de collega die spreekt wordt rond zijn of haar naam een groen randje zichtbaar.  

Nb.: de indeling op je smartphone kan er wat anders uitzien.  

Wellicht kun je Discord op je smartphone, desktop en laptop activeren. Gebruik uiteraard dezelfde inlog 
gegevens zodat je desgewenst overal op de wereld kunt mee-vergaderen.  

 

Afspraken voor het vergaderen via: Discord 
• Benoem iemand tot voorzitter.  
• Stel een agenda op 
• Laat steeds 1 persoon aan het woord en laat die uitpraten.  
• Vermijd door elkaar heen praten  
• Laat een van de deelnemers een samenvatting schrijven, die aan de deelnemers wordt 

toegestuurd  
 


