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Deel A
Digiplein voor docenten

3

HOOFDSTUK 1

REGISTREREN OP DIGIPLEIN

1. Ga naar www.uitgeversgroep.nl
Belangrijk! Wij raden aan om bijv. Google Chrome, Edge of Safari te gebruiken. Internet Explorer
wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werken sommige functies van het digitale boek niet,
waardoor studenten bijv. hun gemaakte werk niet meer kunnen zien. Wij raden dus af om
Internet Explorer te gebruiken.

2. Klik op ‘Registreren?’ in het blokje ‘Inloggen Digiplein’.
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3. Kies voor de optie ‘Docent’ en vul de rest van de gegevens in.
Graag bij E-mail adres uw schoolmailadres gebruiken.

4. Vink het blokje bij ‘E-news ontvangen’ aan, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van
nieuwe boeken, nieuwe drukken etc.
Vergeet niet om dan meteen uw vakgebieden aan te vinken (zie volgende pagina). U
ontvangt dat alleen voor u relevante informatie.
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5. Vink aan dat u akkoord gaat met de privacyverklaring en klik op versturen.
6. U krijgt nu de volgende melding:

Wanneer u uw bevestigingsmail heeft ontvangen en de registratie heeft bevestigd, ontvangen
wij hiervan bericht.
Let op!
U kunt nu nog NIET bij het ondersteunende materiaal voor docenten.
Pas als uw accountaanvraag door ons is goedgekeurd (binnen 3 werkdagen), kunt u bij de
ondersteunende bestanden voor docenten (docentenhandleiding, powerpointpresentaties,
toetsvragen etc.). U ontvangt hiervan nogmaals een bevestigingsmail.
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HOOFDSTUK 2

MIJN PROFIEL

Via ‘Mijn profiel’ kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen.

Met behulp van de onderste buttons kunt u uw:
-

Wachtwoord wijzigen
E-mailadres wijzigen
Account verwijderen
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HOOFDSTUK 3

(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 u toegang tot het digitale boek.
U komt dus in het bezit van een licentiecode, door een E+Boek (papieren boek) bij ons te
kopen.
Er zijn scholen die met een E-boekenpakket werken. Dus een boekenpakket dat alleen bestaat
uit digitale boeken. Scholen/leerlingen die een dergelijk pakket bij ons kopen, krijgen één
licentiecode toegestuurd. Door deze ene code te activeren, komen alle digitale boeken op de
boekenplank te staan.

Voorkant boek

Achterkant boek met licentiecode
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Het activeren van een licentiecode.

1. Zorg ervoor dat u ingelogd bent.
Bent u niet ingelogd, maar al wel geregistreerd dan doet u dit als volgt:



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

Bent u nog niet ingelogd en ook niet geregistreerd, dan dient u eerst de stappen te volgen
zoals in ‘Hoofdstuk 1 - Registreren op Digiplein’ vermeld staat.
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2. Klik vervolgens in het rechter blok op ‘Licentie activeren’.

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

5. Wilt u nog een licentie activeren, dan herhaalt u stap 3.

12

HOOFDSTUK 4

BOEKEN OP BOEKENPLANK LATEN ZETTEN

Het kan zijn dat u een boek op uw boekenplank wilt zetten, maar dat de licentiecode al door
een collega is geactiveerd. Of u bent nieuwsgierig naar de inhoud van een boek, terwijl deze
(nog) niet op de boekenlijst van school staat. In dat geval kunnen wij ook boeken op uw
boekenplank zetten. Deze boeken blijven onbeperkt op uw boekenplank staan.
Stuur dan een mailtje naar helpdesk@uitgeversgroep.nl of bel met een van onze medewerkers
(073-6130309).
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HOOFDSTUK 5

TIJDELIJK BOEKEN INKIJKEN

Indien u graag één of meerdere boeken even tijdelijk in wilt kijken, bijvoorbeeld omdat u wilt
kijken of u ze volgend schooljaar op de boekenlijst wilt plaatsen, maar u hebt geen licentiecode
en u wilt ze niet onbeperkt op uw boekenplank hebben staan, dan kunt u dat als volgt zelf
doen.

1. Log in op Digiplein.
2. U komt binnen op ‘Mijn Ondersteuning’. Typ vervolgens de boekcode (bijv. Z&W P1) óf het
ISBN (bijv. 978-94-002-2733-0 óf zonder streepjes 9789400227330), óf (een deel van) de titel
(bijv. gezondheid) in de zoekbalk en druk vervolgens op <enter> of op het vergrootglas.
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3. Klik nu op het betreffende boek dat u wilt inzien.

4. Klik nu op ‘Inkijkexemplaar toevoegen aan Mijn Boekenplank’.
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5. Het boek staat nu tijdelijk (1 maand) op uw boekenplank. De button is nu veranderd in ‘Ga
naar E-Boek’. Via deze butten kunt u direct naar het digitale boek. Dit kan ook via ‘Mijn
Boekenplank’.

6. Via ‘Mijn Boekenplank’ ziet u onderstaande boeken nu op de boekenplank. HBR P3 is d.m.v.
het activeren van een licentie op de boekenplank gezet en Z&W P1 als tijdelijk
inkijkexemplaar (icoontje van een oogje is zichtbaar). Beide boeken kunt u ook zelf van de
boekenplank verwijderen.
Het inkijkexemplaar (Z&W P1) verdwijnt na 1 maand automatisch van uw boekenplank.

16

17

HOOFDSTUK 6

MIJN BOEKENPLANK

Via ‘Mijn boekenplank’ komt u bij uw digitale boekenplank. Hier staan de boeken die u zelf
geactiveerd heeft d.m.v. een licentiecode, die u zelf tijdelijk op uw boekenplank heeft gezet als
inkijkexemplaar, of die wij voor u op de boekenplank hebben gezet.

Wanneer u via ‘Mijn Boekenplank’ klikt op een boek, komt u 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.
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HOOFDSTUK 7

MIJN ONDERSTEUNING

Via ‘Mijn Ondersteuning’ ziet u weer dezelfde boeken staan als bij ‘Mijn Boekenplank’.

Wanneer u via ‘Mijn Ondersteuning’ op een boek klikt, komt u bij het ondersteunende materiaal
terecht, dat voor dat betreffende boek ontwikkeld is.
1. U komt binnen bij ‘Ondersteuning Docenten’. Hier vindt u bijv. de docentenhandleiding,
toetsen en PowerPointpresentaties.
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2. Onder het tabblad ‘Ondersteuning Boek’ vindt u de bestanden die ook voor leerlingen
zichtbaar zijn en nodig zijn voor het doorwerken van het boek.

3. Onder het tabblad ‘Mijn Digiplein Premium’ vindt u de aan dit boek ‘gepinde’ leermiddelen
uit Digiplein Premium. Deze bestanden kunt u vanuit hier delen met bijv. de leerlingen.
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4. Onder het tabblad ‘Ondersteuning Eigen bestanden’ kunt u zelf bestanden of linkjes
koppelen aan dit boek, zodat u het altijd als ondersteuning kunt gebruiken tijdens uw lessen.

5. Onder het tabblad ‘Meedenken’ kunt u feedback geven op het betreffende boek. Wij zijn
benieuwd naar uw bevindingen en nemen uw op- of aanmerkingen graag mee in een
volgende druk.
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HOOFDSTUK 8

MIJN DIGIPLEIN PREMIUM

Sinds 1 januari 2019 is Digiplein uitgebreid, met Digiplein Premium. Een extra button voor extra
onderwijsondersteuning zoals vaardigheidstrainingen, toetsen, projecten, studievideo’s, virtuele
praktijkomgevingen, verdiepende en verbredende cursussen.
Digiplein Premium is in opbouw en dus voorlopig (schooljaar 2019/2020) nog gratis.
Vanaf 01-08-2020 zal de schooljaarlicentie voor Digiplein Premium beschikbaar zijn voor
studenten via onze webshop, school of de boekhandel (Digiplein Premium, schooljaarlicentie,
isbn: 978-90-5650-814-2, € 15,00). Voor docenten blijft Digiplein Premium gratis beschikbaar.
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HOOFDSTUK 8.1 MIJN DIGIPLEIN PREMIUM – MIJN ONDERWIJSSITES

Via ‘Mijn Digiplein Premium’ in de rechter kolom kunt u bij de diverse onderdelen van Digiplein
Premium komen.
Klik op het tabje ‘Mijn onderwijssites’ bovenaan de pagina of op de eerste groene button
u komt bij ‘Mijn onderwijssites’ uit.

en

Bij Onderwijssites zijn met name virtuele praktijkomgevingen zichtbaar. Tijdens schooljaar
2019/2020 zullen deze websites geüpdatet worden. U kunt uw wensen aan ons doorgeven via
info@uitgeversgroep.nl.
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HOOFDSTUK 8.2 MIJN DIGIPLEIN PREMIUM – MIJN STUDIEVIDEO’S

Klik op het tabje ‘Mijn Studievideo’s’ bovenaan de pagina of op de tweede groene button
u komt bij ‘Mijn Studievideo’s’ uit.

en

De Uitgeversgroep heeft een eigen productiehuis waar video’s gemaakt worden op aanvraag
van uitgevers, docent-auteurs, docenten, scholen en bedrijven.
Via deze pagina kunt u video’s zoeken en gebruiken voor uw lessen.
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Zoekt u bijvoorbeeld een video over horeca, dan typt u horeca in in het zoekveld. U krijgt dan
een overzicht van de resultaten:

Al onze studievideo’s kunt u als docent vrijblijvend gebruiken in uw lessen.
Snellere manier om bij de studievideo’s te komen:
Een snellere manier om bij de studievideo’s te komen is via de rode knop ‘Studievideo’ op de
homepage. U komt dan meteen op de pagina van ons Productiehuis.
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HOOFDSTUK 8.3 MIJN DIGIPLEIN PREMIUM – MIJN WERKKAARTEN

Klik op het tabje ‘Mijn Studievideo’s’ bovenaan de pagina of op de gele button
‘Mijn Werkkaarten’ uit.

en u komt bij

Dit onderdeel van de website is nog ‘under construction’. De komende periode zullen er meer
instructiekaarten, uitlegkaarten en stappenplannen toegevoegd worden. De werkkaarten
worden in allerlei vormen weergeven: als pdf, als video en ook als interactieve instructie.
U kunt deze werkkaarten koppelen (pinnen) aan een van uw digitale boeken, zodat u ze kunt
gebruiken tijdens uw lessen.
Specifieke wensen? U kunt deze aan ons doorgeven via info@uitgeversgroep.nl.
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Bekijken van een werkkaart
Het bekijken van een werkkaart doet u als volgt.
Klik op een van de rubrieken, bijv. ‘Algemeen’.

U ziet nu alle beschikbare werkkaarten die onder ‘Algemeen’ staan.
Als u een werkkaart wilt bekijken, dan klikt u op de afbeelding. Vervolgens kunt u het
betreffende bestand downloaden en bekijken.
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Afhankelijk van de gebruikte browser en instellingen van uw computer wordt de download
onderaan uw beeldscherm zichtbaar of opent zich meteen. De werkkaart is in ieder geval altijd
in de map ‘Downloads’ op uw computer terug te vinden.

Hieronder het voorbeeld van de werkkaart ‘Een collage maken’.
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Pinnen van een werkkaart (koppelen aan een van uw digitale boeken in Digiplein)
Heeft u een werkkaart bekeken en wilt u deze koppelen aan een van uw digitale boeken in
Digiplein, zodat u hem kunt gebruiken tijdens uw lessen, dan doet u dit als volgt.

Klik op de punaise van de betreffende werkkaart.
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Selecteer vervolgens het boek, waaraan je de werkkaart wilt pinnen en klik op het kruisje.

Klik vervolgens op opslaan.
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Via ‘Mijn ondersteuning’ in het rechtermenu, kiest u vervolgens voor het boek waaraan de
werkkaart is gekoppeld en klikt u op het tabblad ‘Ondersteuning Digiplein Premium’.

U ziet nu het bestand ‘Werkkaart ‘Een collage maken’’ onder dit tabblad staan.
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HOOFDSTUK 8.4 MIJN DIGIPLEIN PREMIUM – MIJN LESSEN

Klik op het tabje ‘Mijn Lessen’ bovenaan de pagina of op de rode button
Lessen’ uit.

en u komt bij ‘Mijn
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Deze lessen noemen wij E+modules of E+lessen. Dit zijn korte interactieve lessen die ook weer
gepind kunnen.
Heeft u een E+les (of module) bekeken en wilt u deze koppelen aan een van uw digitale boeken
in Digiplein, zodat u hem kunt gebruiken tijdens uw lessen, dan doet u dit als volgt.
Klik bijvoorbeeld op de E+Les Beroepshouding. U komt nu in een omgeving waarin u deze les
kunt bekijken.
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Via de pijltjes komt u bij het volgende lesonderdeel.

Op deze manier kunt u de hele E+les bekijken. Is het iets dat u wilt gebruiken in uw lessen?
Pin het dan aan een van uw boeken vast.
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Ga hiervoor terug naar de eerste pagina van de E+Lessen en klik op de punaise van de E+Les
die u wilt pinnen.

Selecteer vervolgens het boek, waaraan je de werkkaart wilt pinnen en klik op het kruisje.
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Klik vervolgens op opslaan.
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Via ‘Mijn ondersteuning’ in het rechtermenu, kiest u vervolgens voor het boek waaraan de
E+Les is gekoppeld en klikt u op het tabblad ‘Ondersteuning Digiplein Premium’.

U ziet nu de E+Les ‘Beroepshouding’ onder dit tabblad staan.
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Deel B
E-boek: de werking van het digitale boek
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HOOFDSTUK 9

INTRODUCTIE

Voor u ligt de handleiding van ons E-Boek 3.0.
Een aantal kenmerken van E-Boek 3.0 is:
 Docenten kunnen notities delen met individuele leerlingen, hele klassen, of ‘andere’
groepen, zoals bijvoorbeeld collega’s.
 Leerlingen kunnen bij elke opdracht antwoorden plaatsen.
 Docenten kunnen de voortgang van leerlingen volgen:
- Op leerlingniveau: welke leerlingen hebben welke opdrachten gemaakt;
- Op opdrachtniveau: welke opdrachten zijn door welke leerlingen gemaakt;
 Docenten kunnen op eenvoudige óf uitgebreide wijze feedback geven aan de leerlingen.
 Het klassenbeheer wordt vanuit Digiplein beheerd en niet meer per boek.
- Via deelcode: de docent verschaft de hele klas een code, zodat leerlingen zichzelf
kunnen aanmelden voor een groep;
- Via e-mailadres: de docent voegt zelf e-mailadressen van leerlingen toe aan een klas,
zodat leerlingen zelf niets meer hoeven te doen.
- Docenten kunnen zelf leerlingen toevoegen en verwijderen uit klassen.
- Docenten kunnen klassen aanpassen, bijvoorbeeld overzetten naar een nieuw
schooljaar.
In dit deel van de handleiding leert u stap voor stap hoe u een klas moet aanmaken, hoe
leerlingen opdrachten kunnen maken en hoe u deze kunt volgen. Daarnaast kunt u het werk
van uw leerlingen controleren en feedback geven.
Succes en veel plezier met het E-Boek!
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HOOFDSTUK 10

HET DIGITALE BOEK OPENEN

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

2. Het digitale boek opent in een nieuw scherm.
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HOOFDSTUK 11

EEN KLAS AANMAKEN

Om leerlingen met het digitale boek te laten werken, moet u eerst een klas aanmaken. Het
aanmaken van deze klassen gebeurt binnen Digiplein.
Wanneer u bent ingelogd op Digiplein komt u binnen op de pagina ‘Mijn Ondersteuning’.
Klik nu op ‘Mijn Klassen’ in het rechter menu.

U kunt hier een klas aanmaken, maar ook bijvoorbeeld een groep van een aantal leerlingen
of een aantal collega’s.

41

Klik op ‘Nieuwe klas/groep toevoegen.
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Geef uw klas een naam.
Kies het schooljaar.
Selecteer bij E-boeken 3.0 de boeken waarmee de leerlingen uit deze klas gaan werken.
Klik vervolgens op opslaan.

U ziet nu dat de klas is aangemaakt.
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Om leerlingen toe te voegen aan de klas die u net heeft gemaakt, klikt u op ‘Studenten
toevoegen’.
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Indien u pas later studenten gaat toevoegen, dan dient u via het menu ‘Mijn klassen’ weer de
klas op te zoeken en dan eerst op ‘Bewerken’ te klikken:

U kunt nu studenten toevoegen. Als u op de balk ‘Studenten toevoegen’ klikt, krijgt u de
volgende informatie:
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Elke klas krijgt een deelcode. Deze deelcode deelt u zelf met de leerlingen (via bijv. e-mail of
in de klas). De leerlingen kunnen dan zelf binnen Digiplein deze code invoeren om toegang
te krijgen tot de klas.
Hiervoor gaan ze naar ‘Mijn Klassen’ in het rechter menu.

Bij ‘Deelcode’ voeren ze de code in.
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‘Je bent toegevoegd aan de klas, zodra de docent dit heeft goedgekeurd, heb je ook toegang
tot de bestanden.
U krijgt als docent van deze klas de mogelijkheid om deze leerlingen goed te keuren.
Klik op ‘Bewerken’ bij de klas waarvan u de leerlingen wilt toevoegen.
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Onderaan de pagina ziet u de leerlingen die de code hebben ingevoerd. U kunt ze nu
bevestigen of verwijderen.
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De leerling ziet nu ook dat hij is toegevoegd aan de klas:

U kunt er ook voor kiezen om de leerlingen zelf handmatig toe te voegen aan een klas.
Voer dan de e-mailadressen waarmee de leerlingen een Digiplein-account hebben in, in het
vak ‘E-mailadressen’. U kunt ze bijvoorbeeld ook kopiëren vanuit een excelbestand.
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Deze leerlingen hoeft u dan niet meer te bevestigen. Dat gebeurt automatisch.
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HOOFDSTUK 12

OPDRACHTEN MAKEN EN RESULTATEN LEERLINGEN
VOLGEN

Wanneer u het digitale boek opent (via ‘Mijn boekenplank’), dan ziet u links in het menu de
knop ‘Opdrachten’.

Verder is er bij elke opdracht in het boek een potloodje toegevoegd. Door hierop te klikken
kunnen leerlingen de opdrachten maken.
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Als je op een potloodje klikt, komt er een invulveld op de pagina naast de opdracht
beschikbaar. Hier kan het antwoord op de vraag worden ingevuld. Vervolgens dien je op te
slaan door te klikken op het middelste icoontje (icoontje met de discette).
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Wanneer u als docent links in het menu op ‘Opdrachten’ klikt, ziet u welke opdrachten door
welke leerlingen zijn gemaakt. Onder het tabje ‘Overzicht’ ziet u een totaaloverzicht van alle
leerlingen en de door hen gemaakte opdrachten.
De lichtgroene vakjes geven aan dat een opdracht gemaakt is, maar nog niet is nagekeken.
De donkergroene vakjes geven aan dat een opdracht door de docent is goedgekeurd.
De oranje vakjes geven aan dat een opdracht nog aangepast dient te worden.

Via het tabje ‘Opdrachten’ kunt u per leerling de gemaakte opdrachten controleren en van
feedback voorzien.

De opdrachten met een witte gloed achter de datum, zijn opdrachten die ‘nieuw’ zijn, dus
recentelijk zijn gemaakt door de leerling.
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Wanneer de leerling naar ‘Opdrachten’ gaat in het digitale boek, dan ziet hij vervolgens ook
de aanpassingen die door de docent zijn gedaan:

Opdracht 1.00 is goedgekeurd door de docent (donker groen). Opdracht 1.01 heeft ook een
witte gloed. Bij deze opdracht heeft de docent een opmerking geplaatst. Dit is te zien aan het
oranje vakje bij de opdracht. De leerling dient op de opdrachtnummer te klikken om de
opmerking van de docent te kunnen zien:
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Door op het pijltje in het oranje vakje te klikken gaat de leerling rechtstreeks naar de
betreffende opdracht in het boek. Hij kan de opdracht dan meteen aanpassen en opnieuw
opslaan, waardoor de correcties weer zichtbaar worden bij de docent.
Onder het tabje ‘Voortgang’ kunt u als docent de voortgang van de leerlingen in één
oogopslag zien. De aangepaste opdracht kleurt nu weer lichtgroen en er zit een witte gloed
achter de datum.
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Voortgang leerlingen in Digiplein volgen
Als docent kunt u de voortgang van leerlingen ook rechtstreeks in Digiplein volgen. Dit hoeft
niet altijd via het digitale boek.
Als u inlogt op Digiplein klikt u op het tabje ‘Mijn Voortgang’. U ziet nu weer uw boeken
staan.

Klik op een boek, waarvan u de voortgang van de leerlingen wilt zien.
U krijgt nu een overzicht van de klas en de gemaakte opdrachten per leerling. Ook ziet u of
de opdrachten al goedgekeurd of van feedback voorzien zijn door de kleur van de vakjes.
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Voor de leerling ziet dit er als volgt uit:
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HOOFDSTUK 13

EEN NOTITIE MAKEN

Onderaan elke pagina ziet u een . Hier vindt u de optie voor het maken en delen van
notities. De notities zijn altijd pagina gebonden. Dat wil zeggen: de notities zijn gekoppeld
aan de pagina waaraan deze worden toegevoegd.

1. Klik op de
U komt nu in het volgende scherm:
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Bij het maken van een notitie kunt u een onderwerp en tekst toevoegen. Daarnaast kunt u
verschillende opmaakstijlen kiezen en hyperlinks toevoegen.
2. Typ nu de gewenste tekst die u met uw leerlingen wilt delen.

Na het schrijven van een notitie, kunt u de notitie rechtsboven opslaan of verwijderen.
Wanneer u kiest voor ‘Opslaan’, dan kunt u de notitie altijd terugvinden op deze pagina en
delen met anderen.
3. Kies voor opslaan en klik vervolgens op het tabblad ‘Delen’.
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4. U ziet nu onder ‘Al mijn klassen/groepen:’ alle klassen die u heeft aangemaakt.
Onder ‘Wordt gedeeld met:’ ziet u de groep waarmee alles altijd wordt gedeeld. In dit
geval groep B1B – 2020/2021.
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Hieronder ziet u hoe Student 50 uit klas B1B de notitie te zien krijgt. Student 50 logt in op
Digiplein en opent het betreffende boek.

Vervolgens klikt Student 50 op ‘Notities’.
Student 50 ziet eerst al zijn eigen notities (‘Ik’ onderaan de pagina). Deze worden
automatisch met de docent gedeeld.
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Wanneer hij op de naam van de docent klikt (in dit geval J. Mosseveld), dan ziet hij alle
notities die deze docent met hem heeft gedeeld.

Door op het onderwerp te klikken, kan de notitie in de rechter kolom gelezen worden.
Door op het pijltje te klikken, gaat de leerling naar de pagina waarop de notitie is gemaakt.
Vanaf hier kan de leerling meteen een nieuwe notitie maken en delen met de docent.
Alle notities van leerlingen worden automatisch gedeeld met de docent nadat de gemaakte
notitie is opgeslagen. Leerlingen kunnen onderling geen notities uitwisselen.
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