
Stappenplan opnieuw activeren licenties van
Heb je meer dan één licentie van dezelfde uitgever? Dan hoef je deze stappen maar één keer te doorlopen.  
Je kunt daarna alle licenties van deze uitgever weer gebruiken. 

Iedere uitgever heeft een eigen stappenplan. Heb je licenties van verschillende uitgevers?  
Doorloop dan per uitgever het stappenplan.

Stap 1: 
Open een incognito venster of privé venster in jouw 
browser. Dit kun je op de volgende manier doen: 
Google Chrome:  Ctrl +Shift + N
Mozilla Firefox:  Ctrl +Shift + P
Internet Explorer:  Ctrl +Shift + P
Ga in het privé venster naar www.studers.nl/bundle.
 

Stap 2: 
Selecteer jouw school uit de lijst.
 

Stap 3: 
Vul het e-mailadres in waarop je deze mail hebt ontvangen. 
Dit is niet het e-mailadres dat in de tabel staat!

Stap 4: 
Log in door je wachtwoord in te vullen.
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! Heb je meer dan één licen/e van dezelfde uitgever? Dan hoef je deze stappen maar 
één keer te doorlopen. Je kunt daarna alle licen/es van deze uitgever weer gebruiken.  

! Iedere uitgever heeA een eigen stappenplan. Heb je licen/es van verschillende 
uitgevers?  Doorloop dan per uitgever het stappenplan. 

Stap 1: Open een incognito venster of privé venster in jouw browser.  
Dit kun je op de volgende manier doen:  

Google Chrome:  Ctrl +ShiA + N; 
Mozilla Firefox:  Ctrl +ShiA + P; 
Internet Explorer:  Ctrl +ShiA + P 

Ga in het privé venster naar www.studers.nl/bundle. 
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Stap 2: Selecteer jouw school uit de lijst. 
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Stap 3: Vul het e-mailadres in waarop je deze mail hebt ontvangen. Dit is niet het e-
mailadres  

dat in de tabel staat! 

C  

Stap 4: Log in door je wachtwoord in te vullen. 

C  
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Stap 3: Vul het e-mailadres in waarop je deze mail hebt ontvangen. Dit is niet het e-
mailadres  

dat in de tabel staat! 

C  

Stap 4: Log in door je wachtwoord in te vullen. 

C  
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Stap 5: 
Klik op de knop ‘NAAR MIJN AANKOPEN’. 
Je ziet dan je licenties.
 

Stap 6: 
Klik op één van de Thieme-Meulenhoff licenties om verder te 
gaan. Je wordt nu doorgestuurd naar de Thieme-Meulenhoff 
website, deze website hoort bij de uitgeverij.

 

TIP: 
Om je een idee te geven welke licenties bij welke uitgever 
horen, zie het volgende overzicht van methodenamen. 
• 20/20 English
• BV in Balans
• Got it mbo
• Rendement
• TransferDatabase
• Traject Dienstverlening

Een voorbeeld van een licentienaam kan dan zijn: 
(ECK) Traject Welzijn MZ Totaallicentie basis- en profieldelen

Zit jouw licentie er niet bij? Kijk dan in de uitgebreide lijst 
van licenties per uitgever die bij de mail gevoegd zit.

Stap 7: 
De webpagina van Thieme-Meulenhoff wordt geopend.
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Stap 5: Klik op de knop ‘NAAR MIJN AANKOPEN’. Je ziet dan je licenUes. 

C  

Stap 6: Klik op één van de Thieme-Meulenhoff licenUes om verder te gaan. Je wordt nu  
doorgestuurd naar de Thieme-Meulenhoff website, deze website hoort bij de 
uitgeverij. 

P  

TIP: Om je een idee te geven welke licen/es bij welke uitgever horen, zie het volgende 
overzicht van methodenamen: 

• 20/20 English 
• BV in Balans 
• Got it mbo 

• Rendement 
• TransferDatabase 

• Traject 
Dienstverlening 

• Traject V&V 
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Stap 5: Klik op de knop ‘NAAR MIJN AANKOPEN’. Je ziet dan je licenUes. 

C  

Stap 6: Klik op één van de Thieme-Meulenhoff licenUes om verder te gaan. Je wordt nu  
doorgestuurd naar de Thieme-Meulenhoff website, deze website hoort bij de 
uitgeverij. 

P  

TIP: Om je een idee te geven welke licen/es bij welke uitgever horen, zie het volgende 
overzicht van methodenamen: 

• 20/20 English 
• BV in Balans 
• Got it mbo 

• Rendement 
• TransferDatabase 

• Traject 
Dienstverlening 

• Traject V&V 
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• Traject VIG-MZ 
• Traject Welzijn 

• Verpleegtechniek in 
Beeld 

• E-Versie 

Een voorbeeld van een licen/enaam kan dan zijn:  
 (ECK) Traject Welzijn MZ Totaallicen6e basis- en profieldelen 

Zit jouw licen/e er niet bij? Kijk dan in de uitgebreide lijst van licen/es per uitgever die bij 
de mail gevoegd zit. 
 
 
Stap 7: De webpagina van Thieme-Meulenhoff wordt geopend. 

P   

Stap 8: Klik op de rode knop ‘MBO/VMBO’. Klik vervolgens op de knop ‘RECHTSTREEKS BIJ  
THIEMEMEULENHOFF’. 
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• Traject V&V
• Traject VIG-MZ
• Traject Welzijn
• Verpleegtechniek in Beeld
• E-Versie



Stap 8: 
Klik op de rode knop ‘MBO/VMBO’. Klik vervolgens op de 
knop ‘RECHTSTREEKS BIJ THIEMEMEULENHOFF’.

Stap 9: 
Pak nu de mail erbij die je van Thieme-Meulenhoff hebt 
gekregen op hetzelfde adres waarop je deze mail hebt 
ontvangen. De mail van de uitgever bevat je inloggegevens 
en heeft als titel ‘Wachtwoord gewijzigd bij Thieme-
Meulenhoff’.
 

Stap 10: 
Vul nu de gegevens uit de e-mail van Thieme-Meulenhoff in 
op de inlogpagina en klik op de knop ‘LOGIN’.

 

Stap 11: 
Vul op het nieuwe scherm het oude wachtwoord uit de 
e-mail in. Vul daarnaast twee keer een nieuw wachtwoord in 
dat je zelf mag kiezen. Klik dan op ‘VERDER’.
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P  

Stap 9: Pak nu de mail erbij die je van Thieme-Meulenhoff hebt gekregen op hetzelfde adres  
waarop je deze mail hebt ontvangen. De mail van de uitgever bevat je inloggegevens  
en heec als Utel ‘Wachtwoord gewijzigd bij ThiemeMeulenhoff’: 

C  

Stap 10: Vul nu de gegevens uit de e-mail van Thieme-Meulenhoff in op de inlogpagina en 
klik  

Op de knop ‘LOGIN’. 
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P  

Stap 9: Pak nu de mail erbij die je van Thieme-Meulenhoff hebt gekregen op hetzelfde adres  
waarop je deze mail hebt ontvangen. De mail van de uitgever bevat je inloggegevens  
en heec als Utel ‘Wachtwoord gewijzigd bij ThiemeMeulenhoff’: 

C  

Stap 10: Vul nu de gegevens uit de e-mail van Thieme-Meulenhoff in op de inlogpagina en 
klik  

Op de knop ‘LOGIN’. 
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P  
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Stap 11: Vul op het nieuwe scherm het oude wachtwoord uit de e-mail in. Vul daarnaast 
twee  

keer een nieuw wachtwoord in dat je zelf mag kiezen. Klik dan op ‘VERDER’. 

C  

Stap 12: Je hebt nu weer toegang tot al jouw Thieme-Meulenhoff licenUes! Vanaf nu kun je  
alUjd met je Thieme-Meulenhoff account inloggen om bij jouw Thieme-Meulenhoff 
licenUes te kunnen. 

C

C  8



Stap 12: Je hebt nu weer toegang tot al jouw 
Thieme-Meulenhoff licenties! Vanaf nu kun je 
altijd met je Thieme-Meulenhoff account inloggen om bij 
jouw Thieme-Meulenhoff licenties te kunnen.
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Stap 11: Vul op het nieuwe scherm het oude wachtwoord uit de e-mail in. Vul daarnaast 
twee  

keer een nieuw wachtwoord in dat je zelf mag kiezen. Klik dan op ‘VERDER’. 

C  

Stap 12: Je hebt nu weer toegang tot al jouw Thieme-Meulenhoff licenUes! Vanaf nu kun je  
alUjd met je Thieme-Meulenhoff account inloggen om bij jouw Thieme-Meulenhoff 
licenUes te kunnen. 
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