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Deze handleiding is van toepassing op de volgende laptops: 

Dell Latitude 3350 met Windows 10 Home licentie (uitgegeven in 2016) 
Dell Latitude 3380 met Windows 10 Home licentie (uitgegeven in 2017) 
Dell Latitude 3380 met Windows 10 Pro Education licentie (uitgegeven in 2018) 
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Inleiding 
Voordat je je laptop thuis en op school kunt gebruiken moeten er een aantal dingen ingesteld worden. Dit kun je hier 
stap voor stap lezen. We gaan de volgende dingen instellen. 
 

- Een account aanmaken voor thuis. 
- Een verbinding maken met het wifi netwerk van de school. (BVM-BYOD) 
- Een persoonlijke opslagschijf aanmaken (OneDrive) waar je de documenten in kan opslaan. 
- Je Office 365 omgeving instellen voor Word, Excel, PowerPoint etc. 
- Uitleg hoe je op school kunt printen met de schoolpas. 

 
Daarnaast krijg je een e-mailadres van school die je nodig hebt om in te loggen op de Office 365 omgeving. Dit wordt 
bij ons op school het Digiplein genoemd. Het Digiplein kun je benaderen door naar de school website te gaan. Klik 
hier op Digiplein. 
 
Deze handleiding kan je altijd gebruiken op het moment dat je het even niet meer weet. Bewaar hem dus goed in je 
laptop-tas! 
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Windows instellen en account aanmaken 
 
1. Zet je laptop aan en wacht tot deze opgestart is. 
Zodra je laptop is opgestart gaan we een aantal dingen instellen en gaan we een account aanmaken waarmee je 
altijd op de laptop kan werken. Dit is je lokale Windows account. 
 
2. Selecteer de juiste taal. 
Bij het selecteren van de taal selecteer je Nederlands en klik je vervolgens op Ja. 

 
2.1 Stel de regio in. 
Stel de regio in, wanneer dit gedaan wordt dan staat de tijd en locatie goed ingesteld in de laptop. Zoek naar 
Nederland en selecteer deze met je muis, druk hierna op Ja. 
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3. Stel de correcte toetsenbordindeling in. 
Dit stellen we in zodat de toetsenbordindeling overeenkomt met de toetsen op je toetsenbord.  
Druk hiervoor op Verenigde Staten (Internationaal) en klik vervolgens op Ja. 
 

 
4. Overslaan van de tweede toetsenbordindeling. 
Een tweede toetsenbordindeling is niet nodig dus slaan we deze stap over. Om deze stap over te slaan drukken we 
op Overslaan. 
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5. Overslaan van een verbinding maken van het netwerk. 
Druk linksonder op Voorlopig overslaan. 

 
6. Ga akkoord met de gebruiksrechtovereenkomst. 
Je ziet nu een scherm waarop de gebruiksrechtovereenkomst te zien is. Ga akkoord met de overeenkomst. Druk nu 
op Akkoord. 
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7. Stel de naam van de gebruiker in. 
Je moet nu een naam instellen voor je laptop. Hiervoor gebruik je uiteraard je voornaam en/of achternaam. Vul je 
naam in de witte balk waarin staat Naam van Gebruiker. Wanneer je dit hebt ingevuld klik je op Volgende om naar 
de volgende stap te gaan. 

  

 
8. Stel het wachtwoord in. 
Ook moet je een wachtwoord instellen. Dit wachtwoord koppel je aan de gebruiker, zo kan alleen jij inloggen op je 
laptop. Onthoud dit wachtwoord dus goed en maak het niet al te simpel. Vul in het witte veld een wachtwoord in en 
druk op Volgende. 
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9. Bevestig het wachtwoord. 
Vul in dit scherm voor de 2de keer (ter bevestiging) je wachtwoord in. 
 

 
10. Vul een wachtwoord hint in. 
Wanneer je jouw wachtwoord vergeet komt er een pop-up met de hint die je zelf hebt ingevoerd. Met deze hint kan 
het wachtwoord weer te binnen schieten. Vul de hint in, in de witte balk en klik vervolgens op Volgende. 
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11. Ga akkoord met de privacyinstellingen. 
Laat de Privacyinstellingen in de standaard waarde staan. Klik vervolgens op Akkoord om naar de volgende stap te 
gaan. 
 

 
12. Vul de Ondersteuning en beveiliging in. 
Vul correcte informatie in de lege velden. Met deze informatie kan Microsoft contact met jou opnemen wanneer jij 
ondersteuning nodig hebt. Gebruik hiervoor de inloggegevens die je van school gekregen hebt. Klik op Volgende om 
naar de volgende stap te gaan.  
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13. Ga naar het volgende scherm. 
In dit scherm hoef je niks in te vullen of aan te vinken. Klik op Volgende. 

 
 
Je bent nu op het bureaublad van Windows 10. Vanuit het bureaublad doe je je werk. Je kan vanuit hier navigeren 
naar alle Windows opties bijv: Geïnstalleerde programma’s, internet, mappen etc.  

 
 
We gaan nu de wifi instellen om zo de installatie af te ronden.  
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14.1 Maak een verbinding met het netwerk. 
Klik rechtsonder in het beeldscherm op het netwerk icoontje. Kies voor het draadloze netwerk BVM-BYOD en zet 
een vinkje bij de optie  Automatisch verbinding maken. Klik vervolgens op Verbinding maken. 
 
Netwerk icoon:  

 
14.2 wachtwoord invullen. 
Vul nu de inloggegevens in, de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord. Deze gegevens heb je van school gekregen. 
Klik nu op OK en klik vervolgens op Verbinding maken. Je bent nu verbonden met het internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Weiger het download materiaal van Dell. 
Klik op Niet downloaden en klik vervolgens op OK. 



Pagina 11 van 16 
 

OneDrive Instellen 
Nu je laptop gebruiksklaar is gemaakt ga je een persoonlijke opslagschijf aanmaken. Dit heet de OneDrive en is 
bedoeld om je documenten in op te slaan. 
 
Wist je dat als je je documenten in de OneDrive opslaat, dat je deze overal en altijd kunt openen. Je hebt dus altijd 
de beschikking over je bestanden. 
 
 
1. Log in bij OneDrive. 
Ga naar het internet en typ de volgende informatie in in de zoekbalk: login.microsoftonline.com 
Typ het e-mailadres en wachtwoord in dat je van school hebt gekregen. Deze gegevens vind je op de brief onder het 
kopje ‘Inloggegevens Office 365 Portaal en Persoonlijk Opslag (OneDrive)’. 
 

 
Na het inloggen klik je nog op Ja. Je komt nu op het scherm dat hieronder te zien is. Doe hier nog niks mee.  
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2. Ga naar Onedrive op de taakbalk. 
Ga rechts onderin naar het OneDrive icoontje en klik daarop. Nu verschijnt er een klein venstertje. Klik op 
Aanmelden. 

 
3. Voer je e-mailadres en wachtwoord in. 
Vul eerst je e-mailadres in en klik vervolgens op Aanmelden. Voer stap 2 nog een keer uit en er zal nu een ander 
scherm verschijnen waarop staat dat je je wachtwoord in moet vullen. Klik nu op Aanmelden en ga naar de volgende 
stap. 
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4. Stel de map in. 
Je gaat nu een aantal velden zien waar we vrij snel doorheen zullen gaan.  
Klik op Volgende en/of Pijltjes totdat je op het volgende scherm komt: 
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OneDrive koppelen aan Office 
Nu je je persoonlijke OneDrive hebt ingesteld op de laptop, gaan we ervoor zorgen dat je deze ook in Word, Excel, 
PowerPoint etc. (die op je laptop staan) kunt gebruiken. 
 
1. Open Word 
Klik linksonder in het scherm op het Windows start menu. Typ vervolgens Word in of je kan naar de W scrollen en zo 
Word zoeken. 
 
Windows start menu: 
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2. Meld je aan. 
Om je OneDrive te koppelen aan Office moet je eenmalig inloggen. Klik op Aanmelden. 
 

3. Vul je e-mailadres en wachtwoord in. 
Vul in het eerste scherm je e-mailadres in dat je van school gekregen hebt. Klik vervolgens op Volgende. Vul nu je 
wachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden. 
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4. Rond het aanmelden af 
Klik op Nu overslaan. 
Klik nu op Accepteren en Word starten. Ga nu naar de volgende stap. 
 
 

 

5. Klik op OK. 
Kies voor de eerste optie en klik vervolgens op OK. 
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