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HHHHandleiding andleiding andleiding andleiding ChromebookChromebookChromebookChromebook////Android Android Android Android tablettablettablettablet    bbbbookmarksookmarksookmarksookmarks    

Versie 1.1Versie 1.1Versie 1.1Versie 1.1    

1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    

1.11.11.11.1 WWWWerkingerkingerkingerking    bladwijzers op Chromebook en Android tabletbladwijzers op Chromebook en Android tabletbladwijzers op Chromebook en Android tabletbladwijzers op Chromebook en Android tablet    

Tablets en Chromebooks werken, anders dan Windows pc's, met ‘bookmarks’ en niet met 

‘snelkoppelingen’. Ook op een Chromebook of Android tablet is het mogelijk om icoontjes voor 

Basispoort aan te maken. Dit document beschrijft hoe je dat doet. Er zijn twee manieren: 

 

Manier 1:Manier 1:Manier 1:Manier 1:    

• TTTToevoegen van een Bookmark terwijl er oevoegen van een Bookmark terwijl er oevoegen van een Bookmark terwijl er oevoegen van een Bookmark terwijl er is is is is ingelogd op een Chromebook of ingelogd op een Chromebook of ingelogd op een Chromebook of ingelogd op een Chromebook of Android Android Android Android tablet.tablet.tablet.tablet.    

 

Manier Manier Manier Manier 2: 2: 2: 2:     

• Kopiëren van een snelkoppeling naar een ‘Mobile Device ManagementKopiëren van een snelkoppeling naar een ‘Mobile Device ManagementKopiëren van een snelkoppeling naar een ‘Mobile Device ManagementKopiëren van een snelkoppeling naar een ‘Mobile Device Management----oplossing’ (MDM).oplossing’ (MDM).oplossing’ (MDM).oplossing’ (MDM).    

Scholen die Chromebooks gebruiken, maken vaak gebruik van G-Suite van Google (zie:  

https://gsuite.google.com/). Dit is een Mobile Device Management (MDM) systeem om 

centraal meerdere  Chromebooks tegelijk te kunnen beheren. 

We beschrijven beide manieren. 

 

2222 Manier Manier Manier Manier 1111::::    ttttoevoegen oevoegen oevoegen oevoegen bbbbookmark op een Chromeookmark op een Chromeookmark op een Chromeookmark op een Chromebookbookbookbook    

Let op:  

Een leerkracht die bij Basispoort niet ook ICT-coördinator-rechten heeft, kan dit zelf niet! 

Raadpleeg in dat geval een collega die wel die rechten heeft voor uw school. 

 

2.12.12.12.1 Stap 1: Stap 1: Stap 1: Stap 1: bbbbookmark aanmakenookmark aanmakenookmark aanmakenookmark aanmaken    

De ICT-coördinator kan op de ‘Mijn ProfielMijn ProfielMijn ProfielMijn Profiel’’’’ pagina in Basispoort ‘snelkoppelingen’ 

downloaden. 

De optie om ‘bookmarksbookmarksbookmarksbookmarks’ te maken zit ook in de ‘Mijn ProfielMijn ProfielMijn ProfielMijn Profiel’’’’ pagina.  

 

Met een ‘bookmarkbookmarkbookmarkbookmark’ is het eenvoudiger voor leerlingen en leerkrachten om hun Basispoort 

account op te starten. Het is alleen mogelijk bookmarks te maken van het volledige 

‘Leerlingmenu’ en ‘Leerkrachtmenu’. Op deze manier kunnen overigens geen ‘bookmarksbookmarksbookmarksbookmarks’ 

worden gemaakt van individuele methodes.  

Klik nu op de betreffende snelkoppeling. 
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2.22.22.22.2 Stap 2: Stap 2: Stap 2: Stap 2: bbbbookmark toevoegen aan startmenu bij Google browserookmark toevoegen aan startmenu bij Google browserookmark toevoegen aan startmenu bij Google browserookmark toevoegen aan startmenu bij Google browser    

Via de ’3 puntjes’ in de rechterbovenhoek, kan van deze pagina een icoon aangemaakt 

worden op het startscherm: ‘Toevoegen aan Toevoegen aan Toevoegen aan Toevoegen aan startschermstartschermstartschermstartscherm’.’.’.’. 

 

In sommige versies van Chrome zit het toevoegen op een andere plaats. Maak dan eerst een 

bladwijzer aan door op het sterretje (achter https://www.basispoort.nl/login/leerkracht...) te 

klikken. 

 

Ga daarna naar de bladwijzers, klik op Basispoort en houd dit even vast.  

Er verschijnt dan een pop-up vergelijkbaar met onderstaand scherm.  

Onderaan staat dan echter een extra optie: ‘TTTToevoegen aan startschermoevoegen aan startschermoevoegen aan startschermoevoegen aan startscherm’.  
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2.32.32.32.3 Stap 2: Stap 2: Stap 2: Stap 2: bbbbookmark toevoegen aan startmenu bij Android browser ookmark toevoegen aan startmenu bij Android browser ookmark toevoegen aan startmenu bij Android browser ookmark toevoegen aan startmenu bij Android browser     

Bij de standaard browser van Android volgt u dezelfde stappen als bij de Chrome 

browser.  

Dus de ‘bookmark’ selecteren uit de Mijn ProfielMijn ProfielMijn ProfielMijn Profiel pagina waarvan u een ‘bookmark’ wilt 

maken.  

Klik daarna op het ‘sterretje’ om de bladwijzer in te stellen: 

 

 

U kunt hier een bladwijzer instellen door bij ‘TTTToevoegen aanoevoegen aanoevoegen aanoevoegen aan’, het ‘StartschermStartschermStartschermStartscherm te selecteren. 

    

3333 Manier Manier Manier Manier 2222::::    ssssnelkoppeling kopiëren voor GSuitenelkoppeling kopiëren voor GSuitenelkoppeling kopiëren voor GSuitenelkoppeling kopiëren voor GSuite    

Let op:  

Een leerkracht die bij Basispoort niet ook ICT-coördinator-rechten heeft, kan dit zelf niet! 

Raadpleeg in dat geval een collega die wel de rechten van ICT-coördinator heeft voor uw 

school. 

3.13.13.13.1 Stap 1: Stap 1: Stap 1: Stap 1: lllleerkrachtsnelkoppeling kopiëreneerkrachtsnelkoppeling kopiëreneerkrachtsnelkoppeling kopiëreneerkrachtsnelkoppeling kopiëren    

De ICT-coördinator kan op de Mijn Profiel pagina in Basispoort ‘snelkoppelingen’ downloaden. 

De optie om ‘bookmarks’ te maken zit ook in de Mijn ProfielMijn ProfielMijn ProfielMijn Profiel pagina.  

 

Met een ‘bookmark’ is het eenvoudiger voor leerlingen en leerkrachten om hun Basispoort 

account op te starten. Het is alleen mogelijk bookmarks te maken van het volledige 

‘Leerlingmenu’ en ‘Leerkrachtmenu’. Op deze manier kunnen overigens geen ‘bookmarks’ 

worden gemaakt van individuele methodes. 
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Ga nu naar de alternatieve links en selecteer deze met toets combinatie CTRL+C (kopieer): 

 

3.23.23.23.2 Stap Stap Stap Stap 2222: : : : bbbbookmark toevoegen aan GSuite/MDMookmark toevoegen aan GSuite/MDMookmark toevoegen aan GSuite/MDMookmark toevoegen aan GSuite/MDM    

In GSuite kan een nieuwe link aangemaakt worden, die in één keer kan worden gedistribueerd 

naar alle Chromebooks die via deze applicatie worden beheerd.  

Gebruik de link die via CTRL+C is gekopieerd en plak deze met CTRL+V op de gewenste plek.  

Let op: iedere school heeft een eigen, unieke snelkoppeling. Deze bevat een veld 

’Instellings_ref’ met daarin de unieke code van die school. Zorg dat de elke school een aparte 

GSuite distributie gebruikt. 

4444 Veelgestelde vragenVeelgestelde vragenVeelgestelde vragenVeelgestelde vragen    

4.14.14.14.1 Cache leegmaken van apps bij Basispoort problemenCache leegmaken van apps bij Basispoort problemenCache leegmaken van apps bij Basispoort problemenCache leegmaken van apps bij Basispoort problemen    

De Chrome en de standaard browser bewaren een aantal gegevens van het laatste gebruik 

(laatste sessie). Als Basispoort een nieuwe versie heeft opgeleverd of de tablet door een 

andere gebruiker is gebruikt, leidt dit soms tot browserproblemen.  Door dan in Chrome te 

gaan naar ‘InstellingenInstellingenInstellingenInstellingen’ en daarin naar ‘AppsAppsAppsApps’ kan de Chrome en standaard browser 

gevonden worden. De standaard browser staat niet bij ‘GGGGedownloade appsedownloade appsedownloade appsedownloade apps’’’’, maar is te vinden 

bij de optie ‘AllesAllesAllesAlles’’’’....    

 

Via de optie ‘CCCCache wissenache wissenache wissenache wissen’’’’, worden deze gegevens leeggemaakt. Dit zal in vrijwel alle 

gevallen de afdoende oplossing blijken te zijn. 

  

De optie ‘GGGGegevens wissenegevens wissenegevens wissenegevens wissen’’’’ gaat een stuk verder. Daarmee worden alle settings in een app 

tegelijk verwijderd. Het is dan alsof de app opnieuw geïnstalleerd is. Dit is vrijwel zeker niet 

nodig.  
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4.24.24.24.2 Standaard browser wijzigenStandaard browser wijzigenStandaard browser wijzigenStandaard browser wijzigen    

Als er standaard een andere browser wordt gestart, dan gewenst kan dat in het ‘AppAppAppApp----

overzicht’overzicht’overzicht’overzicht’ worden uitgezet worden (zie ook screenshot uit de vorige paragraaf). 

 

Door te gaan naar ‘IIIInstellingennstellingennstellingennstellingen’ en daarin naar ‘AppsAppsAppsApps’ kunnen de Chrome en standaard 

browser gevonden worden.  De standaard browser staat niet bij ‘GGGGedownloade appsedownloade appsedownloade appsedownloade apps’’’’, maar 

wel bij ‘AllesAllesAllesAlles’’’’....    

 

Ga in het scherm naar het kopje ‘SSSStandaard startentandaard startentandaard startentandaard starten’’’’ en klik de knop ‘Standaard Standaard Standaard Standaard Waarden Waarden Waarden Waarden 

WissenWissenWissenWissen’’’’....    

De eerst volgende keer dat een webpagina nu geopend wordt, wordt gevraagd welke van de 

browsers gebruik moet worden. Nu kan de keuze gemaakt worden ‘Een keerEen keerEen keerEen keer’’’’    of ‘‘‘‘AltijdAltijdAltijdAltijd’’’’.  

Als voor ‘AAAAltijdltijdltijdltijd’ gekozen wordt, wordt dat de (nieuwe) standaard browser.  

 

 


