
VONKETON
uitleg online kanalen

De plenaire delen, zoals bijvoorbeeld de opening van het programma, 
wordt ‘uitgezonden’ via YouTube. We noemen dit een livestream. Je kunt 
de livestream vinden op de website vonketon.org. Als deze onverhoopt niet 
werkt dan vindt je daar een rechtstreekse link naar de livestream. Voor meer 
informatie over YouTube en Livestream zie: www.youtube.nl en https://en.
wikipedia.org/wiki/Live_streaming

Slack lijkt erg op whatsapp(groepen) en is een hulpmiddel om online samen 
te werken. Je kunt bestanden zoals foto’s of interessante artikelen met elkaar 
delen en met elkaar chatten. Als je deelnemer bent heb je via de e-mail een 
aanmeldlink gekregen zodat je alvast een kijkje kunt nemen op Slack. We 
raden dit zeer aan zodat we tijdens de Vonketon een vliegende start kunnen 
maken. We vragen ook om alvast een profiel aan te maken waarin je jezelf 
kort voorstelt. Voor meer informatie zie: https://slack.com/intl/en-nl/

Google drive is een programma die je bestanden ‘in de cloud’ zet waardoor je 
deze gemakkelijk met anderen kunt delen en vica versa. Je ontvangt als deel-
nemer een e-mail met een link naar het mapje van jouw team. Hier kunnen 
jullie samen in werken en de resultaten en projecten/ideeën in verzamelen. 
Voor meer informatie over Google Drive zie: https://www.google.nl/drive/
apps.html

Whereby is een website waarmee je met meerdere mensen veilig kunt video-
bellen. Ieder team krijg een zogenaamde ‘kamer’ die bereikbaar is via een 
uniek webadres. Als je het adres in je browser plaatst kan de eigenaar van 
de kamer, in de meeste gevallen de mentor van het team, je binnenlaten. Dit 
is het programma waar via je overleg met elkaar hebt en brainstormt. Voor 
meer informatie zie: https://whereby.com

* Mentor Check in: 
Bij de Mentor Check ins kunnen nieuwe leden aansluiten bij een SDG-Team. 
Dit is ook het moment om te hoppen naar een andere SDG omdat jij je kennis 
en kunde bijvoorbeeld nog met een ander team van een andere SDG wilt de-
len. De voorwaarde is wel dat je je inleest in Slack zodat je op de hoogte bent 
van de laatste stand van zaken van het SDG-Team.

Heb je hulp nodig?
E-mail : helpdesk@vonketon.org
Telefoon : 058 203 80 20 
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