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Installatiegids  

Het Bordboek Plus activeren op Knooppunt 

Sla deze stappen over als u het Bordboek Plus al geactiveerd hebt. 

1. Ga naar www.knooppunt.net en meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord. 
 

2. Klik op ‘+ Lesmateriaal toevoegen’ en vul de licentiecode van het Bordboek Plus in. 
 

 

 

Het Bordboek Plus downloaden en installeren 

1. Open de startpagina van het Bordboek Plus. 
 

 
 

2. Klik op de link ‘Installeer het Bordboek Plus op uw computer’. 
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3. Sla het zipbestand op uw computer (bijvoorbeeld op het bureaublad) op. 
Tip: sla het zipbestand op een USB-stick op, zodat u het Bordboek Plus makkelijk op 
meerdere computers kunt installeren. 

 

 
 

4. Wacht tot het zipbestand volledig is gedownload. Dat kan enkele minuten duren 
afhankelijk van de grootte van het Bordboek Plus. 
 

5. Open vervolgens het zipbestand. 
 

 
 

6. Dubbelklik op het bestand ‘Installeer Bordboek Plus.exe’ en wacht enkele seconden op 
het volgende venster. 
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7. Kies voor ‘Uitvoeren’.  
 

8. Doorloop de stappen van het installatieprogramma en accepteer de 
licentieovereenkomst. 

 

 
 

9. Het Bordboek Plus wordt geopend nadat de installatie voltooid is. 
 

10. Geef het e-mailadres in waarmee u zich aanmeldt op Knooppunt. 
U hebt daarvoor een internetverbinding nodig. U hoeft dat enkel de eerste keer te doen 
bij het openen van het Bordboek Plus. Daarna hebt u geen internetverbinding meer 
nodig. 
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11. U wordt gevraagd een map aan te maken (of te selecteren) waarin de bestanden die u 
toevoegt aan het Bordboek Plus, worden opgeslagen. Maak een nieuwe map aan voor 
elk Bordboek Plus dat u installeert (bijvoorbeeld: een map voor Schakel 1 Bordboek Plus 
en een map voor Schakel 2 Bordboek Plus). 
Maak de map aan en klik op ‘OK’. 
Tip: als u de map aanmaakt op een USB-stick, kunt u op elke computer waarop het 
Bordboek Plus geïnstalleerd is uw eigen bestanden gebruiken. 

 

 
 

12. Het Bordboek Plus is nu klaar voor gebruik. 
Tip: u kunt het zipbestand nu verwijderen van uw computer. U hebt het niet meer nodig. 
 

13. U kunt het Bordboek Plus altijd openen via het startmenu van uw computer. Klik daarvoor 
op ‘Alle programma’s’ en ga naar de map ‘Uitgeverij Van In’. 
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Eigen bestanden toevoegen 

 

In deze vernieuwde versie van het Bordboek Plus kunt u eigen bestanden toevoegen: 

tekstbestanden, presentaties, filmpjes, geluidsfragmenten, links naar website, enz. 

Bovenaan in het Bordboek Plus vindt u een werkbalk met enkele iconen.  

 

 Eigen bestanden toevoegen 

Als u op deze knop klikt, verandert hij in een cursor met assenkruis. Sleep hem naar de 

plaats op de pagina waar u een bestand wilt toevoegen. 

 

Zoek via de knop ‘Bladeren =’ het bestand op uw computer, geef het een passende naam 

en klik op ‘Bewaar’. Het bestand hangt nu vast aan het Bordboek Plus totdat u het verwijdert.  

 Eigen bestanden beheren 

Hiermee krijgt u een overzicht van alle bestanden die u hebt toegevoegd aan het Bordboek 

Plus. 

 

U kunt hier ook de map waar uw bestanden worden verzameld wijzigen of bestanden 

toevoegen die niet aan één bepaalde pagina gekoppeld zijn. 

Tip: klik op ‘Mijn map’ om bijvoorbeeld een map op een USB-stick te selecteren.  
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 Multimedia  

Klik hierop voor een overzicht van alle beeld- en geluidsfragmenten die het Bordboek Plus 

standaard bevat. 

 

U sluit het Bordboek Plus af. 

- De bestanden die u hebt toegevoegd (links, foto’s, filmpjes =) worden automatisch 

bewaard. 

- De bewerkingen die u aan de hand van de Bordboek-iconen hebt uitgevoerd (bijschriften 

toevoegen, berekeningen maken, oplossingen laten zien =) worden niet bewaard. 

 


