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Inleiding 
Leerlingen kunnen met één inlognaam inloggen op de verschillende schoolsystemen van het 
Bonhoeffer College, zoals Somtoday, Office 365 (o.a. Teams), Rooster Portaal, Presentis (alleen 
voor leerlingen locatie Vlierstraat PrO) en op de printers op school. Voor Zermelo krijgen nieuwe 
leerlingen per mail de inloggegevens voor Zermelo toegezonden. 
 

Voor leerlingen in leerjaar 1 en nieuwe leerlingen in 
hogere leerjaren 
Inlognaam: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld 123456@live.bc-enschede.nl. 
Jouw leerling nummer staat in de brief die je ontvangen hebt van school. 
 
Jouw wachtwoord is: wachtwoord staat in de brief die je ontvangen hebt van school. 
 
 

Voor leerlingen in leerjaar 2 t/m 6  
Je kunt je met jouw oude gegevens aanmelden.  
Inlognaam: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld 123456@live.bc-enschede.nl. 
Jouw leerling nummer staat op je schoolpas. 
 
Jouw wachtwoord is je laatst gekozen wachtwoord in het schooljaar 2022-2023.  
 
Wil je jouw wachtwoord wijzigen? Ga dan naar https://pw.stichtingcarmelcollege.nl/  en volg de 
aanwijzingen op pagina 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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Inloggen op diverse systemen van school  
 

Inloggen/uitloggen op pc, laptop en LG of HP 
• Start de PC en wacht tot het inlogscherm verschijnt. 
• Jouw User Name is jouw leerlingennummer@live.bc-enschede.nl, bv 123456@live.bc-

enschede.nl. Jouw leerling nummer staat in de brief die je ontvangen hebt van school of 
op je schoolpas. 
 

Wachtwoord voor leerlingen in leerjaar 1:  Jouw wachtwoord staat in de brief die je ontvangen 
hebt van school. 

 
Wachtwoord voor leerlingen in leerjaar 2 t/m 6: Dit is het laatst gekozen wachtwoord in 
schooljaar 2022-2023. (zie ook pagina 2). 
 
 

OneDrive toevoegen in de Windows verkenner van de 
VM (Zero Client) omgeving 
 

De eerste keer dat je inlogt met een leerlingen account op de werkplek wordt de OneDrive 
automatisch gestart en wordt er om de inloggegevens gevraagd. Deze stappen moet je eenmalig 
doorlopen waarna de OneDrive standaard in jouw Windows verkenner zichtbaar is en automatisch 
wordt gesynchroniseerd. 
 

1. Na het aanmelden op de werkplek wordt de OneDrive automatisch gestart en wordt er om 
de inloggegevens gevraagd. 
 

 
 

mailto:leerlingennummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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2. Typ het wachtwoord van jouw emailaccount in en kies voor aanmelden. 
 

 
 

3. Kies ervoor om het apparaat niet door Mijn Organisatie te laten beheren en kies Ja. 
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4. Het onderstaande scherm verschijnt waarin wordt aangegeven dat alles in orde is en 

geschikt is voor gebruik. 
 

 
 
 

5. Er is op de achtergrond een OneDrive-map aangemaakt in de Windows verkenner. Klik op 
Volgende om jouw OneDrive bestanden toe te voegen aan deze OneDrive – map. 
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6. Nu staat er in de Windows verkenner een drive met de naam OneDrive - Stichting 

Carmelcollege. Je kunt nu jouw opgeslagen bestanden op de OneDrive openen, 
bewerken en opslaan vanuit de verkenner. Het wordt automatisch gesynchroniseerd. 
 

 
 

 

LET OP ! 
Wanneer je het OneDrive scherm per ongeluk hebt weg geklikt dan kun je de synchronisatie 
alsnog handmatig starten. Ga naar het startmenu links onderin en dan naar ‘accessoires’. Klik 
daar op: OneDrive. Voer de bovenstaande stappen alsnog uit. 
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Microsoft Office 365 
Als leerling van het Bonhoeffer College krijg je een account voor Office 365. 
Office 365 bestaat onder andere uit Teams, Outlook (e-mail), Agenda, OneDrive, Word, Excel, 
PowerPoint. Office 365 is overal toegankelijk als je internet hebt. Dus ook als je niet op school 
bent, heb je toegang tot Office 365. De link naar Office 365 is: https://portal.office.com. 
 

 
 
Bij ‘werk-school account’ vul je in: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld 
123456@live.bc-enschede.nl. Jouw leerling nummer staat in de brief die je ontvangen hebt van 
school of op je schoolpas.  
Voor jouw wachtwoord: zie inleiding op pagina 2. 
 
  

https://portal.office.com/
mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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Somtoday 
Ga naar de site www.bc-enschede.nl en kies voor leerlingen > Somtoday. 
 

 
 
Of ga in je browser naar https://somtoday.nl/. Je komt dan rechtstreeks in de portal van Somtoday. 
 
Dan verschijnt onderstaand inlogscherm voor Somtoday: 

 
 
Gebruikersnaam: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld 123456@live.bc-
enschede.nl. Jouw leerling nummer staat in de brief die je ontvangen hebt van school of op je 
schoolpas.  
 
Wachtwoord: zie inleiding (pagina 2). 
 
 
 

http://www.bc-enschede.nl/
https://somtoday.nl/
mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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Presentis (alleen voor leerlingen Vlierstraat PrO) 
Presentis is het begeleidingssysteem dat leerlingen op de locatie Vlierstraat PrO gebruiken.  

Gebruikersnaam: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld 123456@live.bc-
enschede.nl. Jouw leerling nummer staat in de brief die je ontvangen hebt van school of op je 
schoolpas.  
 
Wachtwoord: (zie inleiding, pagina 2). 
 

Rooster Portaal Zermelo 
Op het Rooster Portaal van Zermelo kun je jouw eigen roosters vinden. 
Ga naar https://bc-enschede.zportal.nl/ 
 
Dan verschijnt onderstaand inlogscherm. 
Weet je je wachtwoord niet meer, klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’ en vul op de volgende 
pagina bij de gebruikersnaam je leerling nummer in en bij het emailadres je schoolmailadres. 
Je krijgt daarna een mail toegezonden met een link om je wachtwoord opnieuw in te stellen. 
 

 
 
 

  

mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
https://bc-enschede.zportal.nl/
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Eduroam (Wi-Fi netwerk)  
Met Eduroam (Wi-Fi netwerk) kun je met jouw laptop, tablet of smartphone direct toegang krijgen 
tot het internet.  

 
 
Hoe meld ik me aan op Eduroam? 
Dit gaat hetzelfde als verbinden met de andere zichtbare netwerken. 
Gebruikersnaam: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld 123456@live.bc-
enschede.nl. Jouw leerling nummer staat in de brief die je ontvangen hebt van school of op je 
schoolpas. 
Wachtwoord: zie inleiding (pagina 2). 

 
Android 
 
Als je je Android telefoon hebt opgestart, ga je naar de instellingen en kies je “Wi-Fi”. Wanneer je 
dat hebt gedaan komt er lijstje met verbindingen naar voren zoals hieronder wordt aangegeven op 
jouw android telefoon. Druk nu op “eduroam”. 
 
 

 

mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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Hier log je in met je school account gegevens zoals het onderstaand wordt weergegeven. 
Bij “EAP-methode”, kiezen voor “PEAP”; vervolgens je “Identiteit” en “Wachtwoord” invullen. 
 
Let op, dit is jouw inlogaccount 
 
Hierna klikt u op “Verbinden”. 
 
 
Leerling: 
Identiteit: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl 
Wachtwoord: Zie inleiding (pagina 2) 
 

 
 
 
 

  

mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
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Apple 
 
Als je Ipad of Iphone hebt opgestart ga je naar de instellingen en kies je “Wi-Fi” 
Als je het lijstje zoals hieronder wordt aangegeven op jouw iPad of iPhone hebt staan, kies je voor 
“eduroam” 
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Hier log je in met jouw account gegevens zoals hieronder wordt weergegeven. 
 
Je hoeft alleen jouw “Identiteit” en “Wachtwoord” in te vullen. 
Let op, dit is je e-mailadres, NIET jouw inlogaccount. 
Hierna klik je op “Verbinden” 
 
Leerling: 
Gebruikersnaam: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl 
Wachtwoord: eigen wachtwoord 
 

 
  

123456@live.bc-enschede.nl 

mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
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Klikt druk nu op “Vertrouw” 
 

 
 
 

 
LET OP ! 
Wanneer je gebruik maakt van een tablet of smartphone, moet je voordat je het wachtwoord gaat 
wijzigen, eerst via ‘instellingen’ kiezen voor de optie ‘netwerk vergeten’.  Doe je dit niet, dan  
wordt het account geblokkeerd. Nadat jouw wachtwoord is aangepast op het netwerk, pas je 
hetzelfde wachtwoord ook toe op jouw tablet of smartphone. Bovendien moet je bij de eerste keer 
aanmelden op Eduroam de voorwaarden lezen en accepteren. 
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Printen op school  
Aan het begin van het schooljaar krijg je een schoolpas waarmee je kunt printen op de algemene 
printers van school.   
  
Om te kunnen printen op school moet je jouw pas eenmalig activeren op de printer met jouw 
inloggegevens. 
 
Gebruikersnaam: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld 123456@live.bc-
enschede.nl. Jouw leerling nummer staat in de brief die je ontvangen hebt van school of op je 
schoolpas.  
Wachtwoord: zie inleiding (pagina 2). 
 
Het is ook mogelijk zonder schoolpas aan te melden, dat doe je met bovenstaande gegevens. 
Heb je problemen met jouw schoolpas? Meld dit dan bij de administratie van jouw locatie. 
 
LET OP! Aan het begin van het schooljaar krijg je 5,00 euro printtegoed van school. 
Voor activeren van dit tegoed zie onderstaande uitleg over Myprint. 
Als jouw tegoed op is, dan kun je dit laten opwaarderen bij de administratie van je school. 
 

MyPrint 
Aan het begin van het schooljaar krijg je een printtegoed van 5,00 euro op jouw schoolpas. 
Om jouw printtegoed te activeren moet je je één keer aanmelden op MyPrint. 
 
Ga hiervoor naar https://myprint.carmel.nl/,  dan verschijnt onderstaand scherm. 

 
Gebruikersnaam: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld 123456@live.bc-
enschede.nl. Jouw leerling nummer staat in de brief die je ontvangen hebt van school of op je 
schoolpas.  
Wachtwoord: zie inleiding (pagina 2). 
 

MyPrint op jouw laptop, smartphone of tablet 
Met Myprint kun je beveiligd mobiel printen met jouw eigen laptop, tablet en smartphone (BYOD). 
Je hebt alleen maar internettoegang nodig en kunt dan binnen 5 minuten zelfstandig een 
MyPrint account aanmaken en printen. Printen kan via e-mail, webupload, printerstuurprogramma 
of via de gratis Ricoh myPrint app. 
 
Je kunt de Ricoh myPrint app downladen voor iPhone/ iPad, Android, Windows en tablets. 
Om de Ricoh MyPrint app te kunnen gebruiken, moet je deze koppelen aan een MyPrint 
omgeving. Vul daarvoor dit netwerk adres in: https://myprint.carmel.nl. 

mailto:jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
https://myprint.carmel.nl/
mailto:jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
https://myprint.carmel.nl/
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Wachtwoord wijzigen  
Via onderstaande links kun je jouw wachtwoord voor de verschillende schoolsystemen van het 
Bonhoeffer College wijzigen:  
 
https://pw.stichtingcarmelcollege.nl 
 
Dan verschijnt onderstaand scherm. 
 

   
 
Je kunt vervolgens inloggen met de volgende gegevens: 
 
Gebruikersnaam: jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld 123456@live.bc-
enschede.nl. Jouw leerling nummer staat in de brief die je ontvangen hebt van school of op je 
schoolpas. 
 

 
 
Wachtwoord: is het laatst gewijzigde wachtwoord (zie inleiding, pagina 2). 
 
Noteer jouw nieuwe wachtwoord op een ‘geheime plek’ in jouw agenda of mobiele telefoon. 
 

 
Waar kan ik terecht met vragen over ICT?  
Voor al jouw vragen over ICT middelen kun je terecht bij jouw docent of mentor. Kan hij/zij jouw 
vraag niet  beantwoorden, dan kan de docent contact opnemen met de Helpdesk van het 
Bonhoeffer College. 

https://pw.stichtingcarmelcollege.nl/
mailto:jouwleerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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