
Koppelen digitale leermiddelen 
 
Deze handleiding is voor mentoren/andere collega’s die de digitale leermiddelen koppelen bij leerlingen. 
 
Inleiding 
In deze handleiding wordt beschreven hoe een leerling zijn digitale leermiddelen aan zijn schoolaccount 
kan koppelen. Voordat er met deze handleiding gestart kan worden,  is het van belang dat de leerling 
beschikt over een koppelcode. Deze koppelcode is door de leermiddelen coördinator op te halen uit het 
VanDijk-portal. De koppelcode is beschikbaar vanaf het moment dat de leerling zijn bestelling geplaatst 
heeft. 
 
Daarnaast dient de leerling te beschikken over een netwerkaccount. Deze inloggegevens ontvangt de 
leerling op zijn/haar e-mailadres of het e-mailadres van ouder 1. Daarnaast zijn deze inloggegevens in te 
zien via de UMRA Log (Excel-bestand). Mocht het niet lukken om in te loggen, dan kan er contact op 
worden genomen met de lokaal ondersteuner ICT om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Let erop dat 
de inloggegevens van het netwerk pas beschikbaar zijn op het moment dat de leerling start. Voor leerjaar 
1 en nieuwe instromers is dit 1 augustus. Stroom je als leerling later in het schooljaar in, dan ontvangt de 
leerling zijn inloggegevens op het moment dat de leerling op school start.  
 
Stappenplan 

1. Ga naar https://vandijk.nl/koppelen (zie screenshot 1) 
2. Toets de koppelcode in van de te koppelen leerling (Let op! Iedere leerling heeft een unieke 

code) 
3. Klik op Verder 
4. De leerling komt nu op de inlogpagina van NUOVO Scholen terecht. Laat de leerling hier 

inloggen met zijn school e-mailadres en bijbehorende wachtwoord en klik op Aanmelden 
(screenshot 2) 

5. De leerling wordt nu gevraagd om te controleren of de gegevens overeenkomen 
6. Klik op Verder om het koppelproces af te ronden 
7. Binnen 15 minuten is het digitale lesmateriaal zichtbaar in de leeromgeving van de leerling (It’s 

Learning of Magister) 
8. Mocht het koppelen niet lukken, dan kan de leerling contact opnemen met VanDijk (088-

2030303). Lukt het niet om in te loggen in het schoolaccount, dan kan er contact op worden 
genomen met de lokaal ondersteuner ICT. 

 
 
 
 
 
zie pagina 2 voor bijbehorende screenshots. 

https://vandijk.nl/koppelen


 
Screenshot 1: Koppelscherm VanDijk 

 
 

 
Screenshot 2: Inlogscherm NUOVO Scholen 


