
Kassatrainer: http://kassatrainer.virtualskillslab.nl

Hospitality Game: http://hospitalitygame.virtualskillslab.nl

Warehouse Game: http://warehousegame.virtualskillslab.nl

TIP: Gebruikt u schoolcomputers en heeft u geen rechten om applicaties te installeren? 

Laat dan uw systeembeheerder een Portable versie aanvragen via onderstaande pagina. 
https://www.virtualskillslab.nl/downloads

Door school: Ga in de Beheeromgeving naar pagina WEBSHOP. Licenties zijn direct beschikbaar.

Door leerling: Licenties zijn te bestellen via onze partners:

https://www.virtualskillslab.nl/partners/

1 Klik in het inlogscherm van de simulatie op de knop ACTIVEREN

2 Vul de activatiecode in en klik op ACCOUNT AANMAKEN

3 Vul het registratieformulier in

4 Log in met het opgegeven E-mailadres en wachtwoord

Licenties via school: Alle studenten gebruiken dezelfde activatiecode doe hoort bij uw schoolaccount. 

Deze vindt u in de Beheeromgeving op pagina MIJN SCHOOL > MIJN PRODUCTEN.

Licentie via student: De student heeft een persoonlijke activatiecode ontvangen 

via het boekenhuis of de uitgever waar de licentie is besteld.

TIP: Problemen met inloggen? Klik op WACHTWOORD VERGETEN

TIP: U kunt de studentaccounts ook zelf aanmaken via de Beheeromgeving. 

De studenten ontvangen dan een E-mail met inloggegevens.

TIP: Heeft de student ook al een andere simulatie gebruikt? Klik in stap 2 op LOG IN

TIP: Docenten kunnen inloggen met hun docentaccount. 

U kunt meerdere docentaccounts aanmaken. Hiervoor zijn geen licentie nodig.

1 Open in de Beheeromgeving de pagina TOEGANG

2 Kies het onderdeel, de module en selecteer de studenten. Klik op WIJZIGEN

3 Vul de periode in waarbinnen de studenten het examen moeten doen.

1 Open in de Beheeromgeving de pagina RESULTATEN

2 Kies het onderdeel. De resultaten worden getoond.

3 Klik op CERTIFICATEN EN FORMULIEREN.

4 Selecteer de module, de studenten en het type certificaat. Klik op EXPORTEREN

Instructies: https://www.virtualskillslab.nl/instructies

Helpdesk: support@virtualskillslab.nl

024 20 222 76

Licenties bestellen

Hulp nodig?

Studenten hebben een account nodig om de simulaties te kunnen gebruiken. 

Ze kunnen dit account zelf aanmaken, daarvoor hebben ze een activatiecode nodig.

Elke simulatie heeft één of meerdere examens. 

Studenten krijgen het examen pas te zien wanneer de docent toegang heeft gegeven.

U kunt de voortgang en resultaten bekijken in de Beheeromgeving. 

Voor studenten die een examen hebben behaald kunnen certificaten gedownload worden.

U kunt als school rechtstreeks bestellen bij Virtual Skillslab. 

Leerlingen kunnen licenties aanschaffen via boekenhuizen en uitgevers.

De simulaties van Virtual Skillslab kunnen gebruikt worden op verschillende apparaten. 

Ga op het gewenste apparaat naar onderstaande pagina en u krijgt automatisch de juiste versie

Instructiekaart Virtual Skillslab

Installatie

Toegang voor studenten

Examens

Resultaten en certificaten
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