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1. Aan de slag 

1.1. INLEIDING 
Met de Online Reader van app4learning kunt u (les)boeken in PDF- en  ePub-
formaat lezen op uw laptop of PC. De Online Reader is ook te gebruiken in 
combinatie met de app beschikbaar voor smartphone en tablet. U kunt tijdens het 
lezen van een boek notities en markeringen. De notities worden bij elk boek apart 
opgeslagen in het notitieschrift. Deze notities zijn gekoppeld aan de pagina waarbij 
ze gemaakt zijn en doorzoekbaar.  
	

1.2. APP4LEARNING ONDERDELEN 
app4learning bestaat uit een aantal onderdelen die apart zullen worden besproken. 
	
• Instellingen 

o Voor inloggen of het melden van een opmerking / probleem.  
• Boekenplank 

o Hier vindt u alle boeken en andere documenten die u met app4learning 
kunt lezen. De boeken waarvoor u een licentie heeft verschijnen 
automatisch op uw boekenplank.  

• Boek 
o Het app4learning onderdeel waarmee u boeken in PDF- en ePub-formaat 

kunt lezen. 
• Notities 

o In het notitieschrift worden alle aantekeningen die u maakt bij een boek 
opgeslagen.  
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2. Instellingen 
	

 
 
Via de ‘hamburger-knop links bovenaan de boekenplank verschijnt er een menu dat 
toegang geeft tot onderstaande functies.  
 

2.1. MIJN ACCOUNT 
Deze menukeuze brengt u bij het licentieoverzicht van uw account. Per boek wordt 
getoond hoe lang de licentie geldig is en of deze nog zichtbaar is op de 
boekenplank. Daarnaast kunt u de licentie opnieuw versturen naar de app indien u 
daar problemen ondervindt met de synchronisatie. 
Verder biedt deze pagina een overzicht van de apparaten waarop u de Online 
Reader en/of app gebruikt. Het gebruik van uw account is beperkt tot maximaal 5 
apparaten. Via deze functie kunt u eventueel oude apparaten verwijderen, mocht u 
tegen deze limiet aanlopen. 
	

2.2. KOPPELCODE 
Normaal komt u via de ELO van uw school op basis van de aangeschafte licentie 
voor een boek automatisch in de Online Reader. Indien uw de boeken ook in de app 
van app4learning op uw tablet of smartphone wilt lezen, kunt u via deze functie een 
koppelcode genereren waarmee u automatisch inlogt in de app. 
In stalleer eerst de app op uw tablet of smartphone en klik vervolgens op 
‘Koppelcode’. Start de app op uw tablet of smartphone en kies voor inloggen. Scan 
de QR-code op het beeldscherm van uw laptop/PC. U bent nu ook ingelogd in de 
app. Zolang u daar niet uitlogt kunt u uw boeken via de app blijven lezen en hoeft u 
niet meer via de ELO in te loggen. 
	

2.3. CONTACT & FEEDBACK 
Hebt u vragen of opmerkingen over app4learning, stelt u deze dan gerust via de 
knop ‘Contact & feedback’. Wij willen app4learning zo optimaal mogelijk afstemmen 
op uw wensen. 
	

2.4. UITLOGGEN 
Via deze knop kunt u uitloggen indien u de Online Reader op een PC of laptop hebt 
gebruikt die niet van u is. 
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3. Beheer van uw boeken 
3.1. BOEKENPLANK 
De boekenplank toont de boeken waarvoor u toegang heeft via een licentie. Het 
meest recent geopende boek wordt steeds bovenaan getoond. 
Klik op het boek om het te openen in de reader.  
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4. Boek 
4.1. BLADEREN 
De Online Reader van app4learning biedt u de mogelijkheid om een PDF-document 
of (les)boek te lezen. U kunt pagina voor pagina door een boek of document 
‘bladeren’ of er snel doorheen ‘navigeren’ 
 

 

 
Klik met de muis op de link- of rechterkant van de pagina’s om te bladeren. U kunt ook 
de navigatie pijlen <- en -> van het toetsenbord gebruiken. 
Zodra u ergens op de pagina klikt verdwijnen de werkbalk (boven) en de navigatiebalk 
(onder) voor een optimale leesbaarheid. De navigatiepijlen blijven echter werken. 
Wilt u de boven en onderbalk weer in beeld hebben, beweeg de muis dan naar de 
boven- of onderrand van het scherm. 
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4.2. LEESHULP 2-pagina modus 
De meeste boeken worden getoond in de vorm van 2 pagina’s naast elkaar. Is het 
beeldscherm van uw laptop klein, dan kunt u ook de ‘leeshulp’-modus inschakelen. 
 

• Schakel allereerst de ‘volledig scherm’ modus in via de knop rechts in de 
bovenbalk. 

• Dubbelklik ergens op de bovenhelft van de linker pagina. De reader zal dan 
inzoomen op dat kwadrant. De tekst vult nu hele scherm. 

• Via uw muis kunt u eenvoudig naar de onderkant van deze pagina scrollen. 
• Klik op de rechter navigatie pijl of gebruik de -> toetst. De reader scrolt 

automatisch naar de bovenkant van de rechter pagina. 
• Via uw muis kunt u ook hier naar de onderkant van deze pagina scrollen. 
• Wilt u de volgende pagina lezen, klik dan weer op de rechter navigatie pijl of 

gebruik de -> toetst. De reader laad dan de volgende 2 pagina’s en toont deze 
enkele seconden alvorens weer in te zoomen op de bovenkant van de linker 
pagina. Op deze wijze heeft u alvast een beeld van wat op deze pagina’s kunt 
verwachten. Dit is met name prettig indien de tekst op de linker pagina gaat 
over een afbeelding op de rechter pagina, die u zonder deze ‘sneak preview’ 
dan nog niet gezien zou hebben. 

• Wilt u de ‘leeshulp’-modus verlaten, klik dan nogmaals dubbel ergens op de 
pagina. U gaat dan weer terug naar de 2-pagina modus. 

 
U kunt het dubbelklikken ook gebruiken om alleen even in te zoomen op een pagina. 
Nogmaals dubbelklikken brengt u weer terug op het normale formaat. 
 

4.3. NAVIGEREN 
Zodra u vanuit uw Boekenplank een boek opent, zullen aan de onder- en bovenkant 
balken zichtbaar zijn: 
 
Werkbalk (bovenaan) 
Hierop vindt u een aantal extra knoppen waarmee u bepaalde functies activeert, 
zoals ‘inhoudsopgave’ (indien beschikbaar), ‘markeren aan/uit’, ‘Ga naar pagina...’ 
en 'sluit’ (terug naar boekenplank). Zijn de balken niet zichtbaar, beweeg dan uw 
muis naar de boven- of onderkant van het scherm om ze weer op te roepen. U kunt 
de balken weer verbergen door nogmaals midden op het scherm te klikken.  
 
Navigatiebalk (onderaan) 
De balk bevat een ‘loper’ die aangeeft waar u zich in het boek of blad bevindt ten 
opzichte van de eerste en laatste pagina.  

                          
 
Zijn de balken niet zichtbaar, beweeg dan uw muis naar de onderkant van het 
scherm om ze weer op te roepen. Door met uw muis de loper naar links of naar 
rechts te slepen, wordt boven de loper de paginanummering en een 
miniatuurafbeelding van de betreffende pagina(‘s) getoond. Zodra u de loper loslaat, 
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zal de pagina getoond worden waar u gestopt bent. U kunt de balk weer verbergen 
door midden op het scherm te klikken.  
 
Dynamische leeslinten 
Indien u tijdens het lezen tijdelijk en/of regelmatig naar een plaats achterin het boek 
wilt gaan, maar de plek waar u nu aan het lezen bent wilt onthouden, activeer dan de 
navigatiebalk en klik vervolgens op de 'voeg leeslint toe' knop.  
  

 
 
Hierdoor verschijnt een tweede navigatiebalk boven de eerste. Deze balk is nu actief 
(donkerder grijs dan de niet actieve onderste balk). Verplaats de loper met uw muis, 
of gebruik de functies ‘Ga naar pagina …’ of ‘inhoudsopgave’, om op de andere plek 
in het boek te komen. Lees hier gerust een aantal pagina’s verder. Zodra u weer 
terug wilt keren naar de plek aan het begin van het boek, activeert u weer de 
navigatiebalk(en). Klik op de ‘niet actieve’ onderste navigatiebalk en de pagina(‘s) 
die u toen in beeld had worden weer getoond. Ook nu kunt u hier weer gerust verder 
lezen. Zodra u weer naar achterin het boek moet, activeert u weer de bovenste 
navigatiebalk. U kunt maximaal 5 navigatiebalken aanmaken. Indien u ze niet meer 
nodig heeft, kunt u ze verwijderen door op de 'verwijder leeslint' knop te klikken.  
 

	
	

Alle balken blijven bewaard wanneer u het boek sluit en terugkeert naar de 
boekenplank.  
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5. Notities 
5.1. NOTITIES MAKEN 
Met de online reader van app4learning kunt u verschillende soorten notities maken:  
 

5.2. plaknotitie / post-it 
Doel: 'zichtbare' korte aantekening op een bladzijde in het boek 
 
                 
 
Klik met de rechter muisknop op de plek waar u deze wilt plaatsen.  
 

                 
 
Klik op het selectiemenu 'plaknotitie'. Voer uw aantekening in en klik daarna op de 
knop 'opslaan'. De plaknotitie zal gesloten worden. Klik hem opnieuw aan als u de 
inhoud wilt lezen. U kunt de plaknotitie ook verplaatsen over de pagina door hem 
met de muis te verslepen. 
 
Als bijkomstige functionaliteit is de inhoud van de door u ingevoerde plaknotitie ook 
zichtbaar in het notitieschrift. Links- of rechtsboven aan de pagina ziet u een 
paperclip met daarop het aantal notities dat bij die boekpagina in het notitieschrift is 
vastgelegd.  
 

                 
 
Klik op de paperclip om naar de bijbehorende notitiepagina te gaan. Klik in de ruimte 
naast het notitieschrift om deze te sluiten en weer terug te gaan naar de pagina in 
het boek.  
 

5.3. losse notitie  
Doel: losse (uitgebreide) aantekening alleen zichtbaar in notitieschrift 
 
Klik op de paperclip bovenaan de pagina waar u de notitie aan wilt toevoegen. Het 
notitieschrift zal zich openen. Klik hier rechts bovenin op ‘nieuwe notitie’. Voer uw 
aantekening en klik daarna op de knop ‘Opslaan’. 
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5.4. Een tekst markeren/onderlijnen met de markeerstift 
Doel: een belangrijke passage in het boek op laten vallen.  
 
Activeer de markeren door op de bijbehorende knop in de werkbalk (bovenaan) te 
klikken.  
 

             
 
Plaats uw muis op het eerste woord van de passage en sleep hem vrijwel direct over 
de rest van de zin(nen); eventueel direct diagonaal naar beneden tot de plek waar 
de passage eindigt. Laat uw muis los. U ziet dat de tekst een kleur krijgt alsof u hem 
met een gekleurde marker heeft aangestreept. Er verschijnt nu ook een keuzemenu 
boven de gemarkeerde passage. 
 

                 
 
U kunt nu alsnog besluiten om de markering weer te verwijderen (klik op 'verwijder'). 
U kunt ook de kleur van de markering aanpassen naar een andere kleur of naar een 
onderlijning.  
Wilt u achteraf een reeds bestaande markering aanpassen of verwijderen, klik dan 
een keer middenin de gemarkeerde passage en maak een keuze uit het menu.  
 
De gehele gemarkeerde tekst vindt u tevens terug in de bijbehorende notitiepagina. 
 

5.5. Een tekst kopiëren of opzoeken op het Internet 
Doel: snel iets opzoeken.  
 
Plaats uw muis op het eerste woord van de tekst die u wilt opzoeken en sleep hem 
vrijwel direct over de volgende woorden. (Gaat het om slechts één woord; sleep de 
muis door naar het woord er achter (dan pas wordt de selectiemodus geactiveerd) 
en sleep de muis vervolgens terug naar het eerste woord.) Laat uw muis los en 
maak een keuze uit het selectiemenu.  
 

                 

 
Kies hier voor 'Google' of 'Wikipedia'. Er wordt automatisch een nieuw venster in uw 
browser geopend.  
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5.6. Interactiviteit uitschakelen 
Doel: tekst kunnen selecteren.  
 
Boeken kunnen verrijkt zijn met extra interactiviteit in de vorm van links naar filmpjes, 
foto albums, oefeningen en andere websites. Dit kan op een pagina niet alleen 
zichtbaar zijn in de vorm van knoppen maar ook aanraakvlakken. Om te voorkomen 
dat het voor de lezer een zoektocht wordt naar deze aanraakgevoelige vlakken, 
zullen deze bij het tonen van een nieuwe pagina even met een kader oplichten. Als 
een dergelijk vlak over een stuk tekst ligt waarvan u juist een aantal woorden wilt 
selecteren en/of markeren, zit dit vlak ‘in de weg’. Om dit op te lossen kunt u gebruik 
maken van de knop ‘interactiviteit uitschakelen’ links boven in de werkbalk. 
 

                  
 
Bij het laden van de volgende pagina’s wordt deze functie automatisch weer 
uitgeschakeld. 
 

5.7. NOTITIESCHRIFT 
 
Klik op de paperclip links of rechts bovenaan de pagina van het boek. Het nummer 
op de paperclip geeft het aantal notities aan die u bij deze pagina heeft gemaakt. 
Bevat de pagina nog geen gekoppelde notities, dan wordt er een blanco pagina 
getoond. 

                 
 
Wilt u een losse notitie maken, klik dan op ‘Maak nieuwe notitie’ rechts in de 
bovenbalk van het schrift. Nieuwe notities komen onder elkaar op de pagina.  
 

                  
 
Wilt u de volgorde wijzigen of een notitie verwijderen, klik dan op 'Wijzig' knop. De 
cursor van uw muis wijzigt nu in een navigatiekruis waarmee u een notitie naar 
onderen of naar boven kunt verplaatsen.  
Bent u klaar, klik dan op ‘gereed’. 
 

                 
 
U kunt de inhoud van een tekstnotitie wijzigen door op het ‘potlood’ te klikken: 
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Via de prullenbak kunt u een notitie verwijderen.  
 
U kunt een notitie, die gebaseerd is op een markering uit het boek, aanpassen met 
eigen tekst. 
 

 
OPMERKING:  Deze versie van app4learning ondersteunt alleen notities 
bij PDF-boeken.  
 

 
 


