
Thema 1 – Opstarten 
 
 
Opdracht 1.1 Alfa-college digitaal 
Wanneer je bij een nieuwe organisatie begint – in dit geval het Alfa-college – is het belangrijk dat je 
digitaal goed verbonden bent. Zorg dat je het volgende georganiseerd hebt zodat je niks mist: 

o Zorg dat je in kunt loggen bij AlfaConnect en je wachtwoord kunt onthouden of (gecodeerd) 
bewaart. 

o Zorg dat je in kunt loggen bij EduArte en je wachtwoord kunt onthouden of (gecodeerd) 
bewaart. 

o Zorg dat je verbonden bent met Wifi op school: AC-RUYT. 
o Voorkom dat je belangrijke berichten misloopt of te laat leest. Log in bij AlfaConnect laat je 

schoolmail doorsturen naar je privémail: 
tandwieltje> E-mail> Accounts > Doorsturen 

 
Opdracht 1.2 Office installeren 
Via school krijg je een Office pakket. Je hebt in elk geval de programma’s Word, PowerPoint en Excel 
nodig voor deze opleiding. Installeer het Office 365 pakket via AlfaConnect: 
tandwieltje> Office 365-instellingen> Installatiestatus> Desktop toepassingen installeren> Installeren 
 
Opdracht 1.3 Tweede browser 
Installeer een tweede browser. Het is aan te raden om Google Chrome te installeren, omdat je deze 
nodig hebt voor Engels. Nadat je een programma via een download hebt geïnstalleerd kan je het 
installatiebestand (met de extensie.dmg) verwijderen. 
 
Opdacht 1.4 Beveiiging 

o Installeer een virusscanner. Aangeraden voor Mac is de gratis virusscanner Avast: avast.com 
o Installeer – als je dit wilt – ook een adblocker in beide browsers: getadblock.com. 

 
Opdracht 1.5 Dock inrichten 
Nu je de belangrijkste programma’s op de laptop hebt staan is het fijn om deze snel bij de hand te 
hebben. Op de MacBook kan je via het Launchpad (raketje) alle programma’s vinden. Van hieruit kan 
je ze in het Dock slepen.  

o Zet je tweede browser en Word, Powerpoint en Excel in het Dock. Haal programma’s die je 
weinig denkt te gebruiken uit het Dock (oa Pages).  

o Richt je Dock in naar je eigen voorkeuren. Via systeemvoorkeuren > Dock kan je verdere 
voorkeuren voor je Dock instellen (oa de grootte, positie en het Dock vastzetten of niet). 

 

 
 
Tip: systeemvoorkeuren 
Via systeemvoorkeuren kan je nog meer instellingen aanpassen naar je eigen voorkeuren. Kijk 
bijvoorbeeld eens bij de onderdelen Algemeen, Bureaublad & Schermbeveiliging, Energiestand, 
Toetsenbord, Trackpad wat de mogelijkheden zijn. 
 


