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Deel A
Digiplein voor studenten
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HOOFDSTUK 1

REGISTREREN OP DIGIPLEIN

1. Ga naar www.uitgeversgroep.nl

2. Klik op ‘Registreren?’ in het blokje ‘Inloggen Digiplein’.
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3. Kies voor de optie ‘Leerling/Student’ en vul de rest van de gegevens in.

4. Vink aan dat je akkoord gaat met de privacyverklaring en dat je 16 jaar of ouder bent of
toestemming hebt van je ouders.
6. Je krijgt nu de volgende melding:
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Wanneer je je bevestigingsmail hebt ontvangen en de registratie hebt bevestigd, kun je
inloggen op Digiplein met je mailadres en het wachtwoord dat je hebt opgegeven.

6

HOOFDSTUK 2

(BOEK)LICENTIES ACTIVEREN

De E+Boeken van de Uitgeversgroep bestaan uit een papieren boek met op de achterkant een
licentiecode. Door deze code te activeren, krijgt je toegang tot het digitale boek.
Je komt dus in het bezit van een licentiecode, door een E+Boek (papieren boek) bij ons te
kopen.

Voorkant boek

Achterkant boek met licentiecode
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Het activeren van een licentiecode.

1. Zorg ervoor dat je ingelogd bent.
Ben je nog niet ingelogd, maar al wel geregistreerd dan doe je dit als volgt:



Ga naar www.uitgeversgroep.nl
Vul uw e-mailadres en wachtwoord in, waarmee je je hebt geregistreerd en klik op
‘Inloggen’.

Ben je nog niet ingelogd en ook niet geregistreerd, dan dien je eerst de stappen te volgen
zoals in ‘Hoofdstuk 1 - Registreren op Digiplein’ vermeld staat.
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Je komt binnen op de pagina ‘Ondersteuning’. Op dit moment heb je nog geen zichtbare
ondersteuning, omdat je nog geen boeken op je boekenplank hebt staan.
2. Klik in de rechter kolom op ‘Licentie activeren’.

3. Vul de licentiecode in die achter op je boek staat en klik op ‘Licentie activeren’.
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4. Je krijgt vervolgens de mededeling ‘De licentiecode is succesvol geactiveerd’. Het boek is aan
de ‘Actieve licenties’ toegevoegd.

5. Wil je nog meer licenties activeren? Herhaal dan stap 3.
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HOOFDSTUK 3

MIJN BOEKENPLANK

Via ‘Mijn boekenplank’ kom je bij je digitale boekenplank. Hier staan de boeken die je zelf
geactiveerd hebt d.m.v. een licentiecode.

Wanneer je via ‘Mijn Boekenplank’ klikt op een boek, kom je terecht bij het digitale boek. Dit
digitale boek is een bladerbaar digitaal boek, dat er exact hetzelfde uitziet als het papieren
boek.

Voor de werking van het digitale boek zie deel B van deze handleiding.
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HOOFDSTUK 4

MIJN ONDERSTEUNING

Via ‘Mijn Ondersteuning’ zie je weer dezelfde boeken staan als bij ‘Mijn Boekenplank’.

Wanneer je via ‘Mijn Ondersteuning’ op een boek klikt, kom je bij het ondersteunende materiaal
terecht, dat voor dat betreffende boek ontwikkeld is.
Je komt nu binnen bij bij het tabblad ‘Ondersteuning Boek. Hier vind je alle ondersteuning die
beschikbaar is bij dit boek, zoals werkbladen, video’s, linkjes naar websites etc.
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Deel B
E-boek: de werking van het digitale boek
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HOOFDSTUK 5

HET DIGITALE BOEK OPENEN

1. Log in op Digiplein en ga naar ‘Mijn boekenplank’. Klik vervolgens op het digitale boek dat
je wilt openen.

2. Het digitale boek opent in een nieuw scherm.
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HOOFDSTUK 6

IN EEN KLAS TOEGEVOEGD WORDEN

Je docent zal je willen toevoegen aan een digitale klas. Hij kan dit zelf doen door jouw emailadres weermee je een Digiplein-account hebt toe te voegen aan de digitale klas óf door
jouw een deelcode te geven.
Als je docent je toevoegt met je mailadres, dan hoef je verder niets te doen.
Krijg je een deelcode van je docent, dan moet je deze als volgt invoeren:
1. Je bent ingelogd op Digiplein.
2. Ga naar ‘Mijn Klassen’ in het rechter menu.

Je komt nu op de volgende pagina:
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3. Voer de deelcode die je hebt gekregen van je docent in en klik op ‘Toevoegen’.
Je krijgt nu de melding: Je bent toegevoegd aan de klas, zodra de docent dit heeft
goedgekeurd heb je ook toegang tot de bestanden.

Vanaf het moment dat je docent je heeft goedgekeurd kan hij de opdrachten zien die je hebt
gemaakt in je digitale boek. Hij kan deze goedkeuren of je van feedback voorzien.
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HOOFDSTUK 7

OPDRACHTEN MAKEN EN FEEDBACK KRIJGEN

Wanneer je het digitale boek opent, kun je er op verschillende manieren doorheen bladeren:
de pagina’s ‘om-swipen’, via de inhoudsopgave naar een pagina gaan, of het paginanummer
onderaan de pagina invoeren.

Opdrachten kun je maken door op het potloodje bij een opdracht te klikken. Als je klaar bent
klik je op het ‘opslaan-icoontje’ rechtsbovenaan de opdracht. Je verlaat de opdracht door op
het kruisje te klikken.
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Als je wilt weten of je docent je opdrachten al heeft nagekeken, dan kun je dat op 2 manieren
doen. 1: via het digitale boek. 2: via Digiplein.
1. Via het digitale boek
Klik in het linker menu op ‘Opdrachten’.

Je ziet nu de opdrachten die je hebt gemaakt.
Opdracht 1.01 en 1.02 zijn door de docent goedgekeurd: ze zijn donker groen.
Opdracht 1.03 is oranje. Dit betekent dat je docent er een opmerking bij heeft gezet. Je zult
de opdracht nog moeten aanpassen voordat hij goed gekeurd kan worden.
De rode gloed bij opdracht 1.03 geeft aan dat dit een nieuwe opmerking is, die jij nog niet
hebt gelezen.
Opdracht 1.04 is licht groen. Dit betekent dat de docent deze nog niet heeft nagekeken.
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2. Via Digiplein
Je kunt je voortgang ook via Digiplein bekijken. Log in op Digiplein en klik op het tabblad
‘Mijn voortgang’. Dit tabblad vind je als je op ‘Mijn Boekenplank’ of ‘Mijn Ondersteuning’ in
het rechter menu klikt.
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Klik nu op het boek waarvan je de voortgang wilt zien.

Je zien nu alle opdrachten die je hebt gemaakt. De kleuren geven de status van de opdracht
weer aan:
Opdracht 1.01 en 1.02 zijn door de docent goedgekeurd: ze zijn donker groen.
Opdracht 1.03 is oranje. Dit betekent dat je docent er een opmerking bij heeft gezet. Je zult
de opdracht nog moeten aanpassen voordat hij goed gekeurd kan worden.
De rode gloed bij opdracht 1.03 geeft aan dat dit een nieuwe opmerking is, die jij nog niet
hebt gelezen.
Opdracht 1.04 is licht groen. Dit betekent dat de docent deze nog niet heeft nagekeken.

20

Door op het pijltje in het oranje vakje te klikken ga je rechtstreeks naar de betreffende
opdracht in het boek. Je kunt de opdracht dan meteen aanpassen en opnieuw opslaan,
waardoor de correcties weer zichtbaar worden bij de docent.
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