
Ik heb een Chromebook 
Op een Chromebook kan je direct inloggen, net als op school. Je hoeft verder niets in 

te stellen. 

Ik heb een Windows of Apple computer/laptop 
Om de Aerobe DLO thuis te gebruiken moet je onderstaande 

stappen eenmalig doorlopen. 

Stap 1: Chrome browser 

Je kan de Aerobe DLO op elke computer/laptop gebruiken met de Google Chrome 

browser. Wanneer je deze nog niet hebt geïnstalleerd, klik dan hier. 

Stap 2: Inloggegevens van je schoolaccount 

Zorg dat je het e-mailadres en wachtwoord van je schoolaccount hebt. Wanneer je 

hier niet over beschikt, neem dan contact op met je leerkracht/docent. 

Stap 3: Account koppelen aan de Google Chrome browser 

Start de Google Chrome browser. Het kan zijn dat je een ander scherm ziet. Hier kies 

je "Toevoegen". Een afbeelding van dit scherm staat onder afbeelding 1. 

 

klik rechtsboven op het profiel icoontje  en kies vervolgens voor "Toevoegen". 

Zie afbeelding 1.  

 
Afbeelding 1 

 

https://www.google.com/chrome/


Afbeelding van ander scherm bij opstarten van Chrome. 

 

  

* Er opent een nieuw scherm (zie afbeelding 2) waarin je een naam, afbeelding en 

kleur kan kiezen voor je chrome profiel. Zet het vinkje uit bij "Een snelkoppeling 

maken". Klik daarna op "Klaar".  

 
 

Afbeelding 2 

 

* Er opent een nieuwe Google Chrome pagina (zie afbeelding 3) waar je klikt op "Ben 

je al Chrome-gebruiker? Log in". 



 

 
Afbeelding 3 

 

* Je kan nu met het school account inloggen (e-mailadres en wachtwoord). 

* Er verschijnt een pop-up (zie afbeelding 4) en kies voor “Gegevens koppelen”.  

 

| 

Afbeelding 4 

 

* Er verschijnt een 2e pop-up (afbeelding 5) en kies voor “Ja, aanzetten”. 

 



 
Afbeelding 5 

  

Je hebt nu het schoolaccount gekoppeld aan de Google Chrome browser. Wanneer je 

nogmaals klikt op het profiel-icoon kan je zien dat er een synchronisatie (zie 

afbeelding 6) plaatsvindt met het desbetreffende account. 

 

 
Afbeelding 6 

  



Stap 4: Maak een snelkoppeling 

* Wanneer je bent ingelogd met het schoolaccount in de Google Chrome browser ga 

je opnieuw naar het startscherm van de Aerobe DLO. Doe dit door in de adresbalk te 

gaan naar https://dlo.aerobe.net 

* Ga naar de 3 puntjes naast het profiel icoon, kies voor “meer hulpprogramma’s” 

en daarna voor “snelle link maken” (zie afbeelding 7). 

  

 
Afbeelding 7  

* Er komt een pop-up in beeld. Wijzig hier de naam van de snelkoppeling naar 

bijvoorbeeld Aerobe DLO Thuis en klik vervolgens op “maken” (afbeelding 8). 

  

 
Afbeelding 8 

 

Er staat nu een snelkoppeling (uil-logo) op het bureaublad waarmee je rechtstreeks 

https://dlo.aerobe.net/
https://dlo.aerobe.net/


op de Aerobe DLO terecht komt. 

 

Let op:  

• Wanneer de melding ”Het duurt nu wel erg lang... De DLO extensie is nog 

steeds niet klaar met laden” verschijnt dan moeten bovenstaande stappen 

weer opnieuw doorlopen worden (stap 1 en stap 2). 

• Wanneer je niet automatisch inlogt bij een app/tegel dan moet je naar de 

leerkracht terug. Er moet dan nog iets worden aangevuld door de 

leerkracht. 

 


