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Handleiding bij de Beamer in de Bovenkamer 

Alle benodigdheden voor het aansluiten van je laptop op de beamer 

kun je vinden in het witte ladekastje in de lesruimte. 

 

Laptop aansluiten op de beamer:  

HDMI (bij voorkeur):  

• Sluit de laptop bij voorkeur aan d.m.v. een HDMI kabel (1) op 

de HDMI aansluiting (2) op de console op de muur. 

• Zet de hoofdschakelaar aan op de console op de muur (lampje 

gaat branden). 

• Zet nu de laptop en de beamer aan (afstandsbediening). 

• Bij geen beeld op de beamer: Klik op de toetsencombinatie 

‘Windows-P’ (3) en kies ‘Dupliceren’.  

VGA (indien geen HDMI): 

• Als de laptop geen HDMI aansluiting heeft maar wel VGA, dan 

kan gebruikt gemaakt worden van een VGA-adapter (verloop-

stekker van VGA naar HDMI) (4). 

• Steek de adapter in de VGA aansluiting van de laptop (5). 

• Steek de audio-kabel (6) in de koptelefoonaansluiting van de 

laptop. 

• Steek de USB-kabel (7) in een usb aansluiting van de laptop. 

• Sluit de adapter bij aan d.m.v. een HDMI kabel (1) op de HDMI 

aansluiting (2) op de console op de muur.  

• Zet de hoofdschakelaar aan op de console op de muur (lampje 

gaat branden). 

• Zet nu de laptop en de beamer aan (afstandsbediening). 

• Bij geen beeld op de beamer: Klik op de toetsencombinatie 

‘Windows-P’ (3) en kies ‘Dupliceren’. 

Alleen geluid weergeven via de luidsprekers:  

Je kunt de ook alleen de luidsprekers gebruiken om muziek af te 

spelen.  

• Sluit de laptop/ Ipad/ telefoon aan d.m.v. de audio kabel (6) 

op de audio aansluiting (8) op de console op de muur.  

• Zet de hoofdschakelaar aan op de console op de muur (lampje 

gaat branden). 

• Speel je muziek af. 

Klaar? Graag alle kabels e.d. van de Bovenkamer weer terug in het 

kastje en de hoofdschakelaar op de console uit (lampje gaat uit). 


