
Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de 

mogelijkheden 

1.1 Aanmaken Bookshelf account 

Iedereen die een E-mail adres heeft, kan een Bookshelf account aanmaken. Dit kan via http://bookshelf.nl/start/. 

 

Als je op account aanmaken klikt, kan je alle velden vullen en vervolgens op verzenden drukken. 

Op het e-mail adres dat je hebt gebruikt, ontvang je een mail met de bevestiging dat het account aangemaakt is. 

 

1.2 Bookshelf app installeren 

Als je een Bookshelf account hebt aangemeld, kan je de Bookshelf app installeren. Hoe je dit kan doen staat op 

http://bookshelf.nl/start/ bij Stap 2. 

 

 

1.3 Inloggen op de online versie van Bookshelf 

Op http://online.bookshelf.nl/signin kan je inloggen met je e-mail adres en wachtwoord op de online versie van 

Bookshelf. 

1.4 Mijn account 

Als je rechtsboven op het poppetje klikt, kom je in je eigen account.  In ‘Mijn account’ kan je onder andere de 

gebruikersgegevens wijzigen en de apparaten waar je Bookshelf op gebruikt inzien. Deze worden stap voor stap 

toegelicht. 

 

Door op het Bookshelf icoon te klikken, kom je weer in het beginscherm. 
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1.4.1 Gebruikersgegevens 

Bij ‘Gebruikersgegevens’ kan je alle gegevens met een sterretje wijzigen.  Als je op ‘Profiel bijwerken’ drukt, 

worden de wijzigingen opgeslagen. Als je op ‘Annuleren’ of op  het Bookshelf icoon drukt, ga je weer terug naar je 

hoofdscherm. 

 

 
1.4.2  Apparaatactiveringen 

Bij ‘Apparaatactiveringen’ zie je de apparaten waarop je Bookshelf gebruikt. Deze kan je deactiveren door op de 

knop ‘Deactivate’ te klikken. Je kan namelijk maar twee computers en twee mobiele apparaten gebruiken. Als je 

wilt inloggen op een 3
e
 computer of op een 3

e
 mobiele apparaat krijg je een melding dat je al twee apparaten in 

gebruik hebt. Dan moet je op deze manier een apparaat deactiveren. 

 



1.4.3 Instellingen 

In de boeken kunnen koppelingen naar websites zitten. Bij ‘Instellingen’ heb je de mogelijkheid om aan te geven 

deze standaard te openen in Bookshelf online of Bookshelf desktop. 

 

1.4.4 Privacy, Ondersteunen en afmelden 

Bij ‘Privacy’ vind je het privacybeleid van Vital Source (het bedrijf dat Bookshelf mogelijk maakt).  Bij 

‘Ondersteunen’ kom je op de website van Bookshelf. Als je vragen hebt, kan je op de site kijken voor antwoorden 

of contact opnemen met de service desk. 

Om je af te melden, klik je op ‘Afmelden’. 

1.5 Beheren 

In ‘Beheren’ kan je de boekenlijst bijwerken, codes inruilen, je markeerstiften en je abonnementen beheren. 

 

 

 

1.5.1 Boekenlijst bijwerken 

Als de nieuwe titels toegevoegd zijn, moet je eerst je boekenlijst bijwerken voordat je deze in je account ziet. Ook 

als de uitgever kleine wijzigingen in een titel heeft aangebracht, worden deze door de boekenlijst bij te werken 

aangepast. 

 

1.5.2 Inruilen 

 Als je een code voor een boek hebt ontvangen, kan je deze code activeren. 

 

Deze code kan hieronder ingevuld worden. Door op inruilen te drukken, krijgt de gebruiker toegang tot de 

Bookshelf titel. 

 

 

 

1.5.3 Markeerstiften en aantekeningen 

Je kan in boeken aantekeningen en markeringen maken. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals de kleuren 

die je gebruikt en welke aantekeningen je wilt delen of welke aantekeningen van andere studenten je wel of niet 

wilt zien.   

 

Je kan de markeringen wijzigen door op de markering te drukken. Vervolgens kan je de naam, kleur en aangeven 

of je deze markeringen wilt delen of niet. Per markering kan je aangeven of je deze voor privé, vrienden of 

openbaar bestemd is. 

 

Privé: Alleen de Bookshelf gebruiker kan zijn eigen aantekeningen zien en niemand anders. 

Vrienden: Als vrienden hetzelfde boek hebben, kunnen zij deze aantekeningen ook zien. Vrienden kan je 

toevoegen in je account. 



Openbaar: Iedereen die een abonnement heeft op jouw account kan deze aantekeningen zien als zij ook over 

deze titel beschikken. Hiervoor kunnen anderen zich aanmelden. 

 
 

1.5.4 Abonnementen beheren 

Bij  ‘Abonnementen beheren’ zie je al je abonnementen. Dit zijn de personen waarvan je de aantekeningen kunt 

zien. Ook worden de kleuren en tekst van hun markeerstiften weergegeven.  

Hier kan je personen toevoegen en verwijderen. Toevoegen kan door op abonnement toevoegen te drukken en 

vervolgens het e-mailadres in te voeren van de persoon die je wilt toevoegen. Als je op het  kruis drukt, wordt 

deze verwijderd. 

 



1.6 Vragen 

Zijn er nog vragen over het gebruik van Bookshelf? Kijk dan op www.bookshelf.nl. Hier staan filmpjes die je 

verder helpen en antwoorden op veel voorkomende vragen. Staat jou vraag er niet bij, neem dan contact op met 

de service desk. 

http://www.bookshelf.nl/

