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Aanmaken van een account
Om je Digitale boekentas te gebruiken
moet je eerst een Account aanmaken.
Je doet dit door de stappen te volgen.
Veel succes!

Benodigdheden
• Computer of tablet met internet
• Toegang tot je e-mail

Aandachtspunten
• Maak het wachtwoord niet te makkelijk.
• Soms duurt het even voordat je het e-mailbericht ontvangt.
• Als je het e-mailbericht niet in je normale mailbox ziet, kijk dan in de map voor ongewenste
reclame. Deze map wordt ook wel spam of junkmail genoemd.
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Aanmaken van een account

1
Ga naar:
www.werkportfolio.nl/mijn-werkportfolio

2
Klik op de knop Account aanmaken.

3
Er opent zich een nieuwe webpagina. Vul
hier je voornaam, achternaam en
e-mailadres in.

4
Pak je agenda. Schrijf er het woord
WerkPortfolio in. Schrijf hieronder het
e-mailadres dat je net hebt gebruikt.
Bedenk een wachtwoord. Schrijf het
wachtwoord onder je e-mailadres.

5
Vul je wachtwoord op de webpagina in.
Herhaal hetzelfde wachtwoord in het veld
eronder.
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Ga verder met kaart 02
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02
Aanmaken van een account

6
Klik op de knop Verdergaan.

7
Kijk naar de grijze cijfers.

8
Typ deze cijfers in het lege veld eronder.

9
Klik in het kleine witte veld om de
voorwaarden te accepteren.

10
Klik op de knop Bevestigen.
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Aanmaken van een account

11
De volgende pagina verschijnt.
Er is ook automatisch een e-mailbericht
naar je toegestuurd.

12
Open je e-mailprogramma.
Kijk bij je inkomende e-mail. Zoek het e-mail
bericht van noreply@werkportfolio.nl.

13
Open het e-mailbericht. Klik op de bovenste
hyperlink.

14
Er opent zich nu een webpagina in je
browser genaamd Registratie bevestigen.
Dit betekent dat je account nu is
aangemaakt.

15
Ben je klaar?
Klik dan op Afmelden (zie rode pijl).
Wil je lesmateriaal toevoegen?
Klik dan op de link (zie groene pijl).
Ga daarna verder met kaart 04, stap 6.
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Toevoegen van digitale lesmaterialen
Om lesmaterialen te gebruiken moet je
eerst een account aanmaken. Hoe dit
moet zie je op kaart 01 Aanmaken van
een account.
Heb je al een account, dan kun je
daaraan lesmaterialen toevoegen. Je
doet dit door de stappen te volgen.
Veel succes!

Benodigdheden
• Computer of tablet met internet
• Het e-mailadres en het wachtwoord van je WerkPortfolio account
• Een licentiecode

Aandachtspunt
• Kijk zo nodig in je agenda. Daarin heb je het e-mailadres en het wachtwoord opgeschreven.
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Toevoegen van digitale lesmaterialen

1
Ga naar:
www.werkportfolio.nl/mijn-werkportfolio

2
Vul je e-mailadres in.

3
Vul je wachtwoord in.

4
Klik op de knop Aanmelden.

5
Er verschijnt een nieuwe pagina.
Klik op de knop Lesmateriaal toevoegen.
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Ga verder met kaart 04
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Toevoegen van digitale lesmaterialen

6
Kijk naar het veld Code. Typ of plak hierin
de licentiecode.

7
Klik op de knop Verdergaan.

8
Klik op de knop Ik accepteer de
voorwaarden, ga verder.

9
Het werkboek is nu toegevoegd.
Moet je meer werkboeken toevoegen? Klik
dan op de knop Voeg meer lesmateriaal toe
en herhaal stap 6 t/m 8.

10
Wil je:
- het werkboek bekijken: zie groene pijl,
- naar jouw Boekentas: zie blauwe pijl,
- je afmelden: zie rode pijl.
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Openen van een digitaal werkboek
Om een digitaal werkboek te openen
moet je eerst naar je Digitale
boekentas.
Daar kun je het digitale werkboek
openen dat je wilt gebruiken.
Veel succes!

Benodigdheden
• Computer of tablet met internet
• Het e-mailadres en het wachtwoord van je WerkPortfolio account

Aandachtspunt
• Weet je je wachtwoord niet meer? Kijk dan in je agenda. Daar heb je je e-mailadres en je
wachtwoord opgeschreven.
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Openen van een digitaal werkboek

1
Ga naar www.werkportfolio.nl/werkboeken

2
Vul je e-mailadres in.

3
Vul je wachtwoord in.

4
Klik op de knop Inloggen.

5
Jouw Boekentas gaat open.
Je ziet hier de kaften van jouw werkboeken.
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Ga verder met kaart 06
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Openen van een digitaal werkboek

6 - Boek openen
Kies het werkboek dat je wilt openen.
Klik dan één keer op de kaft.

7 - Naar een bepaald hoofdstuk
Wil je naar een bepaald hoofdstuk?
Klik dan op de naam van dat hoofdstuk (zie
rode pijl).
Klik linksboven op Terug om terug te gaan
(zie groene pijl).

8 - Verder lezen
Heb je het werkboek eerder gebruikt en wil
je verder gaan?
Klik dan op Verder lezen (zie rode pijl).
Klik linksboven op Terug om terug te gaan
(zie groene pijl).

9 - Ander werkboek
Wil je een ander werkboek kiezen?
Klik dan op Terug (zie groene pijl).
Kies daar een ander werkboek.

10 - Uitloggen
Wil je uitloggen? Klik dan eerst op het Menu
icoon (zie groene pijl).
Klik daarna onder in het menu venster op
het Uitloggen icoon (zie rode pijl).
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Navigeren door een digitaal werkboek
Navigeren betekent dat je naar de
bladzijde gaat die je zoekt. In een
digitaal werkboek kan je dit op
verschillende manieren doen.
Als je de stappen volgt, leer je op
verschillende manieren navigeren.
Veel succes!

Benodigdheden
• Computer of tablet met internet
• Het e-mailadres en het wachtwoord van je WerkPortfolio account
• Digitaal werkboek

Aandachtspunt
• Weet je niet meer hoe je een digitaal werkboek moet openen? Kijk dan op kaart 05.
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Navigeren door een digitaal werkboek

1
Open een werkboek. Klik op:
- de kaft, of
- de blauwe knop Verder lezen, of
- de naam van een hoofdstuk.

2 - Naar een hoofdstuk
Wil je naar een bepaald hoofdstuk?
Klik dan op de knop waarnaar de rode pijl
wijst. De inhoudsopgave opent dan.

3
Klik op het hoofdstuk waar je heen wilt. Je
gaat nu direct naar dat hoofdstuk.

4 - Vooruit bladeren
Wil je vooruit bladeren?
Klik dan op de knop waarnaar de rode pijl
wijst. Je gaat dan naar de volgende pagina.

5 - Achteruit bladeren
Wil je achteruit bladeren? Klik dan op de
knop waarnaar de rode pijl wijst. Je gaat
dan naar de vorige pagina.
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Ga verder met kaart 08

07

08
Navigeren door een digitaal werkboek

6 - Naar een paginanummer
Wil je direct naar een bepaald
paginanummer? Typ dit nummer dan in het
veld waarnaar de rode pijl wijst. Klik op
Enter. Je gaat nu direct naar deze pagina.

7 - Eén pagina tegelijk
Wil je maar één pagina tegelijk zien?
Klik dan op de knop waarnaar de rode pijl
wijst.

8 - Twee pagina’s tegelijk

Wil je weer twee pagina’s tegelijk zien?
Klik dan weer op de knop waarnaar de rode
pijl wijst.

9 - Een tablet
Gebruik je een tablet? Door de tablet te
kantelen kun je kiezen tussen één of twee
pagina’s.

10 - Een digitaal werkboek sluiten
Wil je het digitale werkboek sluiten?
Klik dan op Terug.
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Pop-up van een techniek
In sommige werkboeken staan bij de
stappen verwijzingen.
Je kunt deze verwijzingen aanklikken.
Er opent dan een pop-up venster. In dit
pop-up venster kun je kijken hoe je
iets moet doen. Als je het al weet, hoef
je het pop-up venster niet te openen.
Als je de stappen volgt, leer je hoe je
een pop-up venster kunt gebruiken.
Veel succes!

Benodigdheden
• Computer of tablet met internet
• Het e-mailadres en het wachtwoord van je WerkPortfolio account
• Digitaal werkboek

Aandachtspunten
• Pop-ups van technieken bevinden zich niet in alle methoden.
• Weet je niet meer hoe je een digitaal werkboek moet openen? Kijk dan op kaart 05.
• Soms staan er meerdere nummers naast elkaar, bijvoorbeeld:
- Pro-Tech № 08, 10, 11
Met elk nummer open je dan een ander pop-up venster.
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Pop-up van een techniek

1
Open een digitaal werkboek.

2
Naast sommige foto’s staat een verwijzing.
Bij sommige werkboeken is dit een naam
van een techniek.

3

Klik op deze naam om het pop-up venster
te open.

4
Bij andere werkboeken bestaat de verwijzing
uit één of meerdere nummers.
Houd de cursor op een nummer. Er verschijnt
dan een venster met de naam van de
verwijzing.

5
Wil je deze openen, klik dan op het
nummer.
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Ga verder met kaart 10
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10
Pop-up van een techniek

6
Een pop-up venster heeft meerdere
pagina’s. De volgende pagina verschijnt
vanzelf.

7
Wil je versneld vooruit bladeren?
Klik dan op de rechterknop (zie groene pijl).
Wil je achteruit bladeren?
Klik dan op de linkerknop (zie rode pijl).

8

Wil je het pop-up venster pauzeren? Klik
dan op de pauzeknop waarnaar de rode pijl
wijst.

9
Wil je het pop-up venster sluiten? Klik dan
op het kruis waarnaar de rode pijl wijst.

10
Het pop-up venster is nu weg. Je kunt
verder gaan met waar je gebleven bent.
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Pop-up van het beeldwoordenboek
In alle werkboeken worden
gereedschappen, benodigdheden en
materialen gebruikt.
Als je wilt weten hoe deze eruitzien,
kun je in het beeldwoordenboek kijken.
Als je de stappen volgt, leer je hoe je
een pop-up venster met het
beeldwoordenboek kunt openen.
Veel succes!

Benodigdheden
• Computer of tablet met internet
• Het e-mailadres en het wachtwoord van je WerkPortfolio account
• Digitaal werkboek

Aandachtspunten
• Weet je niet meer hoe je een digitaal werkboek moet openen? Kijk dan op kaart 05.
• Het pop-up venster kan alleen verschijnen als de weergave op twee pagina’s staat. Als je
niet meer weet hoe dit moet, kijk dan op kaart 08, bij stap 8.
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Pop-up van het beeldwoordenboek

1
Open een digitaal werkboek.

2
Kijk naar de balk met Keukenmateriaal,
Benodigdheden of Gereedschappen.
Rechts op deze balk staat een icoon. Klik
hierop.

3

Er opent zich op de pagina ernaast een
pop-up venster. Hierin staat het
beeldwoordenboek.
Heeft het beeldwoordenboek meerdere
pagina’s, dan verschijnen die vanzelf.

4
Je kunt ook versneld voor- en achteruit
bladeren.
Je kunt ook pauzeren.

5
Wil je het beeldwoordenboek sluiten? Klik
dan op het kruis waarnaar de rode pijl wijst.
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Wachtwoord kwijt
Als je je wachtwoord kwijt bent, kun je
niet inloggen. Je moet dan een nieuw
wachtwoord aanvragen.
Een nieuw wachtwoord aanvragen is
niet moeilijk.
Door de stappen te volgen, maak je
een nieuw wachtwoord aan.
Veel succes!

Benodigdheden
• Computer of tablet met internet
• Het e-mailadres van je WerkPortfolio account

Aandachtspunt
• Kijk zo nodig in je agenda. Daarin heb je het e-mailadres en het wachtwoord opgeschreven.
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Wachtwoord kwijt

1
Ga naar werkportfolio.nl.
Klik op de knop Digitaal.

2
Klik op de groene knop.

3

Typ je e-mailadres.
Klik op Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

4
Typ je e-mailadres.
Typ de cijfers die in het grijze vak worden
getoond.
Klik op Verzenden.

5
Open je e-mailprogramma.
Open het e-mailbericht Wachtwoord
wijzigen.
Volg de aanwijzingen.
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