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Aan de slag met het nieuwe 
BWInet!

Inhoud

1. Belangrijk info en data

2. Wat zie ik?

3. Leerlingen, accounts en licenties

4. Vragen

5. Wat moet ik (nu) doen? Ons advies vóór de vakantie
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1. Belangrijke 

info en data

Tot nu

www.vmbo-bwi.nl

• Praktijkopdrachten op 

papier

• Licenties via de mail

Vanaf 1 juni 2020

www.vmbo-bwi.nl

• Praktijkopdrachten op 

papier

• Licenties direct in de 

nieuwe omgeving

Bestellen

Reeds uitgeleverd

• Modules: let op de 

exameneisen

• Keuzevakken: ‘gewoon’ 

te gebruiken

Vanaf 1 juni 2020

• Grotere letters

• Ruimere lay-out

• Kleine aanpassingen

Praktijkopdrachten
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Tot 1 augustus 2020

vmbo.bwinet.nl

Vanaf 1 juni 2020

www.vmbo-bwinet.nl

Online omgeving

Tot 1 augustus 2020

Voor de ‘oude’ omgeving

klantsupport@vmbo-bwi.nl

0341 499400

Vanaf 1 juni 2020

Voor alle vragen

platform@vmbo-bwi.nl

088 0808 838

Klantsupport

In de zomer worden de puntjes op de i gezet voor de 

omgeving. Je kunt dus nog onvolkomenheden tegen 

komen.

Sowieso volgen nog:

• Verklanking

• Tussentoetsen

• Basisveiligheid

• Eindtoetsen

Goed om te weten
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2. Wat zie ik?

Inloggen
Maar, kan voor 

zowel docenten als 

leerlingen ook via 

kennisnet = directe 

koppeling met 

schoolaccount van 

leerlingvolgsysteem

Kan via een 

gebruikersnaam 

(mailadres) en 

wachtwoord

Menu

Hamburger

menu: naar 

gebruikers 

en groepen

Menu: naar voortgang 

en licenties

Home
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Startpagina

Klap je die uit? 

Per deeltaak 

een tegel

Per module / keuzevak 

waar je gebruik van 

maakt een balk Verbeterpunt 

melden

Content

Wat heb je 

al gelezen?

Mouseover: 

betekenis van 

begrippen

Voortgang

Op dieper niveau 

inzicht door te 

klikken op ‘details 

inzien’

Meer info door 

klikken op het 

bolletje
Filteren op 

groep

Filteren op module / 

keuzevak
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Licenties

Filteren op 

licentie 
Om welke 

licentie gaat het?

Hoeveel licenties 

heb je nog 

beschikbaar?

Filteren op 

groep 

• Wissel tussen bb en kbgl

• Deactiveren (alleen als de 

leerling niet is gestart)

Gebruikers

Naam en mailadres 

van de gebruiker

Opties zoals: 

verwijderen en 

mailadres aanpassen

Rol van de gebruiker
Op de volgende 

pagina’s vind je ook 

nog leerlingen

Groepen

Aangemaakte 

groepen

Nieuwe groep 

aanmaken
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3. Leerlingen, 

accounts en licenties

Bestaande leerlingen

• Alle leerlingen die in het ‘oude’ systeem zijn 

aangemaakt ná 1 april 2019 zijn inclusief hun licenties 

geïmporteerd

• Mis je leerlingen die volgend jaar nog op school zijn? 

Geef hun namen door. Het Platform zet de leerlingen 

(en hun licenties) erbij in de zomervakantie

• Leerlingen die je niet meer nodig hebt kun je in de 

prullenbak zetten

Nieuwe leerlingen

• Nieuwe leerlingen:

– Moet nog een account voor worden aangemaakt in 

het systeem → met kennisnet of door docent

• Licenties

– Koop je in de webshop

– Ken je in het systeem toe aan de leerlingen
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Licenties - ongebruikt

• Ongebruikte licenties aangekocht ná 31 mei 2019 kun je 
sturen aan platform@vmbo-bwi.nl 

• Na controle worden ongebruikte licenties toegevoegd 
aan de nieuwe leeromgeving

Accounts voor collega’s 

• Je collega’s uit bwinet hebben in dit systeem ook een 
account gekregen

• Krijg je een nieuwe collega? Via gebruikers kun je zelf 
een account voor hem aanmaken!

4. Vragen?
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5. Wat moet ik (nu) 

doen? Ons advies 

vóór de vakantie

Print de presentatie vanaf deze sheet. Dan heb je een 

checklist inclusief stappenplan om aan de slag te gaan.

Tip

❑ Log zelf in & koppel je kennisnet account

❑ Controleer de accounts van je bestaande leerlingen

❑ Controleer de licenties van je bestaande leerlingen 

❑ Maak groepen aan

❑ Log in met je bestaande leerlingen

❑Wissel ongebruikte licenties in

❑ Bestel de (ver)nieuw(d)e leermiddelen

❑ Log in met je nieuwe leerlingen 

Checklist
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❑ Log zelf in & koppel je 

kennisnet account

1. Ga naar www.vmbo-bwinet.nl

2. Klik op ‘wachtwoord vergeten’

De 1e keer inloggen

3. Vul je mailadres in waarmee je in het ‘oude’ 

bwinet staat geregistreerd

– Dat mailadres kun je in het oude bwinet vinden 

onder ‘persoonlijk profiel’

– Klopt je mailadres niet? Mail naar 

platform@vmbo-bwi.nl 

De 1e keer inloggen
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4. Klik op ‘stuur herstel wachtwoord link’  

De 1e keer inloggen

5. Open het postvak van het mailadres dat je zojuist 

hebt opgegeven

6. Je hebt een mail ontvangen met het onderwerp 

‘Je wachtwoord herstellink’

7. Klik op de link en stel een wachtwoord in

8. Je wordt nu ingelogd

De 1e keer inloggen

Ga je vanaf nu naar www.vmbo-bwinet.nl ? 

Dan kun je vanaf nu inloggen met je gebruikersnaam en 

wachtwoord via het linker menu

Daarna…
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Wil je voortaan liever via kennisnet inloggen? En, dus 

minder hoeven klikken? 

Doorloop dan aansluitend de stappen op de volgende 

sheets

Of… met kennisnet?

9. Klik rechtsboven aan de pagina op je persoonlijke button

10. Klik vervolgens op ‘profiel’

De 1e keer inloggen

11.Klik vervolgens links op de pagina op de button 

‘kennisnet koppelen’

De 1e keer inloggen
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12.Kies je school en klik op verder om je bwinet account te 

koppelen met je school account 

De 1e keer inloggen

Ga je vanaf nu naar www.vmbo-bwinet.nl ? 

Dan kun je door één klik op de knop met je schoolaccount 

inloggen!

Daarna…

❑ Controleer de accounts van je 

bestaande leerlingen
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Alle leerlingen?

1. Ga via het hamburgermenu naar gebruikers

Alle leerlingen?

2. Neem de lijst met leerlingen door

3. Heb je al je bestaande leerlingen hier staan? Top!

4. Mis je bestaande leerlingen? 

5. Maak een lijst aan met je missende leerlingen. 

Geef per leerling aan:

– Wat zijn voor en achternaam is

– Wat zijn mailadres is

– Tot welke modules / keuzevakken deze leerlingen 

toegang zou moeten hebben

Alle leerlingen?

6. Stuur je lijst aan platform@vmbo-bwi.nl en 

vermeld daarbij je vraag 

7. Na controle worden de leerlingen toegevoegd aan 

je omgeving

8. Je krijgt bericht wat toegevoegd is
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Te veel leerlingen?

9. Zie je leerlingen staan die al van school af zijn?

10.Deze kun je zelf in de prullenbak zetten

– Dat is handig omdat het jouw omgeving opruimt. 

Waardoor je licenties en voortgang beter in de 

gaten kunt houden.

– Foutje gemaakt? De klantsupport kan het voor je 

herstellen. 

Te veel leerlingen?

11.Klik achter de naam van de leerling op de drie 

puntjes

Te veel leerlingen?

12.Klik op verwijderen

13.Bevestig door nogmaals te klikken op verwijderen
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❑ Controleer de licenties van je 

bestaande leerlingen

Licentie controle

1. Ga naar licenties

2. Neem de lijst met leerlingen en de bij hen 

gekoppelde licenties door. Paars = gekoppeld 

3. Let op: je kunt deze licenties NIET deactiveren

Licentie controle

4. Controleer of het niveau (bb of kbgl) voor de 

leerling goed staat

5. Klik op de paarse button en bekijk het niveau

6. Klopt het niet? Kies via het dropdown menu het 

andere niveau
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Licentie controle

7. Mis je licenties? 

8. Maak een lijst aan met je de missende licenties en 

leerlingen. Geef per leerling aan:

– Wat zijn voornaam en achternaam is

– Wat zijn mailadres is

– Tot welke modules / keuzevakken deze leerling toegang 

zou moeten hebben

Licentie controle

9. Stuur je lijst aan platform@vmbo-bwi.nl en 

vermeld daarbij je vraag

10.Na controle worden de ontbrekende licenties 

toegevoegd aan de leerlingen

11.Je krijgt bericht wat toegevoegd is

❑ Maak groepen aan
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Groepen aanmaken

1. Ga via het hamburgermenu naar groepen

Groepen aanmaken

2. Klik op nieuwe groep

Groepen aanmaken

3. Geef je groep een titel en een omschrijving

4. Voeg de betrokken docenten toe

5. Voeg je leerlingen toe (tip: je kunt hier typen)

6. Klik op opslaan
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Groepen aanmaken

7. Let op! Het is belangrijk om een leerling in een 

groep te plaatsen. Zit een leerling niet in een 

groep? Dan ziet hij geen content!

❑ Log in met je bestaande 

leerlingen

Inloggen bestaande lln

1. Ga naar gebruikers

2. Controleer of de mailadressen van je bestaande 

leerlingen kloppen. En pas ze indien nodig aan via 

bewerken
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Inloggen bestaande lln

3. Vanaf nu heb je 2 mogelijkheden:

– Laat de leerlingen op www.vmbo-bwinet.nl 

klikken op wachtwoord vergeten

– Of selecteer je leerlingen (dan worden ze 

blauw) en verstuur via bulk-acties (onderaan de 

pagina) al je leerlingen een welkomstbericht

• Let op: de link in deze mails is slechts 48 uur 

geldig

4. Laat de leerlingen hun postvak openen 

5. Ze hebben een mail ontvangen met het onderwerp 

‘Je wachtwoord herstellink’

6. Laat ze hun wachtwoord instellen

7. Ze worden nu ingelogd

Inloggen bestaande lln

Gaan je leerlingen vanaf nu naar www.vmbo-bwinet.nl ? 

Dan kunnen zij inloggen met hun gebruikersnaam en 

wachtwoord via het linker menu

Daarna…
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Wil je je leerlingen voortaan liever via kennisnet 

laten inloggen? En, dus minder laten klikken? 

Doorloop dan aansluitend de stappen op de volgende 

sheets

Of… met kennisnet?

8. Laat de ingelogde leerlingen vervolgens rechtsboven aan 

de pagina op hun persoonlijke button klikken

9. En vervolgens op ‘profiel’

Inloggen bestaande lln

10.De leerlingen klikken vervolgens links op de pagina op de 

button ‘kennisnet koppelen’

Inloggen bestaande lln
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11.De leerlingen kiezen hun school en klikken op verder om 

hun bwinet account te koppelen met hun school account 

Inloggen bestaande lln

Gaan je leerlingen vanaf nu naar www.vmbo-bwinet.nl ? 

Dan kunnen zij door één klik op de knop met hun 

schoolaccount inloggen!

Daarna…

Inloggen bestaande lln

Tip!

Laat je leerlingen alvast een aantal pagina’s 

doorlopen. Dan kun jij bekijken hoe dat de voortgang 
beïnvloedt. 
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❑ Wissel ongebruikte licenties in

Licenties - ongebruikt

1. Ga na welke licenties aangekocht ná 31 mei 2019 

je nog niet hebt gebruikt

2. Scan deze in, of maak een lijst aan met 

licentienummer en module

3. Stuur je ongebruikte licenties aan 

platform@vmbo-bwi.nl (graag alleen ongebruikte 

licenties, ze kunnen namelijk alleen per stuk 

gecontroleerd worden)

Licenties - ongebruikt

4. Na controle worden ongebruikte licenties 

toegevoegd aan je nieuwe leeromgeving

5. Je krijgt bericht wat toegevoegd is
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❑ Bestel de (ver)nieuw(d)e 

leermiddelen

Bestellen

1. Bestel de leermiddelen die je wilt gebruiken op onze 

webshop 

2. Zo kun je vast oefenen met het koppelen van licenties

3. En op je gemak de praktijkopdrachten doornemen

❑ Log in met je nieuwe leerlingen
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Inloggen nieuwe lln

• Nieuwe leerlingen kunnen op drie manieren in het 
systeem komen:

I. Door je leerlingen in te laten loggen met kennisnet 

II. Of door handmatig aanmaken door docent via het 
systeem (als je liever niet met kennisnet werkt)

III. Of door in bulk importeren (als je liever niet met 
kennisnet werkt en veel leerlingen hebt)

• Kies de methode je wilt gebruiken (denk daarbij aan 
de wijze waarop je leerlingen in wilt laten loggen) en 
doorloop de stappen

Optie I

Wil je met de kennisnet koppeling gaan werken? Dat kan! 

Je maakt het je leerlingen nog makkelijker, door als school 
aan te geven dat je toestemming geeft voor het doorgeven 
van het ‘attribuut mailadres’. Dit zorgt ervoor dat je 
leerlingen hun mailadres niet meer zelf in hoeven te vullen.

Wil je dit regelen? We hebben het formulier ‘verzoek 
uitbreiding attributen’ op www.vmbo-bwi.nl geplaatst 
onder het kopje leermiddelen - FAQ

Optie I

1. Laat de leerlingen klikken op inloggen met Kennisnet

2. De leerlingen controleren hun gegevens en worden 
aangemaakt in de leeromgeving
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Optie I

Heb je als school kennisnet geen toestemming gegeven om 
het mailadres door te geven? Doorloop dan ook de 
volgende stappen:

4. Ga via het hamburgermenu naar de aangemaakte 
gebruikers

5. Voeg de mailadressen toe voor de leerlingen 

Gaan je leerlingen vanaf nu naar www.vmbo-bwinet.nl ? 

Dan kunnen zij door één klik op de knop met hun 

schoolaccount inloggen!

Daarna…

Optie II

1. Klik bij gebruikers op toevoegen en maak je nieuwe 
leerlingen aan in de omgeving

2. Het mailadres van de leerlingen is hun gebruikersnaam

3. Voeg handmatig een wachtwoord toe óf kies voor het 
versturen van een notificatie
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Gaan je leerlingen vanaf nu naar www.vmbo-bwinet.nl ? 

Dan kunnen zij inloggen met hun gebruikersnaam en 

wachtwoord via het linker menu

Daarna…

Optie III

1. Maak een lijst aan met je nieuwe leerlingen. Geef 

per leerling aan:

– Wat zijn voornaam is

– Wat zijn achternaam is

– Wat zijn mailadres is

– Wat zijn leerweg is (bb / kbgl) 

2. Stuur je lijst aan platform@vmbo-bwi.nl en 

vermeld daarbij je vraag

Optie III

3. Het Platform importeert je leerlingen in bulk

4. Je krijgt bericht wat toegevoegd is

5. Je leerlingen ontvangen een welkomstbericht om 

hun wachtwoord in te stellen
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Gaan je leerlingen vanaf nu naar www.vmbo-bwinet.nl ? 

Dan kunnen zij inloggen met hun gebruikersnaam en 

wachtwoord via het linker menu

Daarna…

Inloggen nieuwe lln

LET OP: 

• Als de leerling alleen kan inloggen met gebruikersnaam 
en toch op ‘Inloggen met kennisnet’ klikt → wordt er een 
nieuwe leerling aangemaakt (het account wordt niet 
gekoppeld!) 

• Vergeet niet om een groep aan te maken voor je nieuwe 
leerlingen. Zitten ze niet in een groep? Dan zien ze geen 
content!

Vragen?
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