
Beamerinstructie Boelekade  

In de ruimten met beamer staat een bak met de volgende onderdelen: 

   =       +        +     

- Afstandsbediening beamer  

- Beamer-aansluit-set, inclusief stroomadapter, netwerkkabel en VGA-kabel 

- Stekkerdoos of verlengsnoer 

Aansluiten: 
Om het beeld te tonen op het scherm dienen de volgende zaken geregeld te worden: 

1. Scherm: In deze ruimte is een scherm aanwezig dat via een knop uit het plafond zakt tot de 

gewenste stand.  

2. Beamer koppelen aan een laptop 

3. Aanzetten 

4. Scherm 

 

1. Afhankelijk van de ruimte, zijn er knoppen aanwezig om het scherm te laten zakken. 

o Gou-Bk BG; Groepsruimte; 10-35 pers 

In de groepsruimte op de begaande grond zijn de knoppen in het presentatiegedeelte, 

rechts om de hoek, achter de kast. Via de pijlknoppen kan het beamer-scherm in de 

juiste stand gezet worden.  

o Gou-Bk 1.3; 4-8 pers; 

In ruimte 1.3 zijn de twee knoppen direct aan de linkerzijde onder het raam. Met de 

rechterknop kan het beamer-scherm in de juiste stand gezet worden. Met de linker knop 

kunnen de zonneschermen in de gewenst stand worden gezet. 

o Gou-Bk 3.5; 8-16 pers; 

In ruimte 3.5 zijn de twee knoppen direct aan de linkerzijde, bij binnenkomst. 

  



2. Om de laptop te koppelen aan de beamer, heb je het beamer-koppelstuk nodig, zie 

onderstaande afbeelding. In de genoemde ruimten vind je zo’n koppelstuk. 

 
Je ziet aan de onderzijde: 

o Links de stroomkabel, waarbij het ander uiteinde in een stopcontact gaat. 

o Rechts de (gele) netwerkkabel, waarbij het andere uiteinde wordt aangesloten op de 

netwerkaansluiting voor de beamer. Deze is te vinden onder te tafel of op de begaande 

grond, in de grond onder het ijzeren klepje. 

 

 

 

 

Je ziet aan de bovenzijde:  

o Links de VGA-kabel, waarbij het ander uiteinde in de laptop gaat. Deze kan blauw of 

zwart zijn. Mocht deze kabel niet zijn aangesloten op het beamer-koppelstuk, dan gaat 

de kant, waarin gaatjes zitten, in het beamer-koppelstuk zoals eerder getoond op de 

afbeelding van het beamer-koppelstuk. Logischerwijs sluit je die aan op de aansluiting 

waarbij de puntje uitsteken. De andere kant, waarbij de puntjes uitsteken, sluit je aan op 

de laptop.   

  

 

  

Indien jouw laptop geen VGA-

aansluiting heeft, dan heb je een 

koppelstukje nodig. Deze kun je 

eventueel lenen bij 

Informatiemanagement. 

De kant die normaliter in de 

laptop gaat, gaat nu in het 

koppelstukje. Het andere gedeelte betreft HDMI en kan in de HDMI-ingang van de 

laptop. 



 

 

o Rechts kun je eventueel een geluidskabel aansluiten om geluid via de beamer te kunnen 

laten horen. Dit kan alleen buiten het Kwadraad-netwerk om. Binnen het kwadraad-

netwerk kan geen geluid ten gehore worden gebracht. 

Eventueel kun je een losse boxjes gebruiken, die je direct kunt aansluiten aan de latop. 

3. Om de beamer aan te zetten, pak je de afstandsbediening en klik je bovenaan op de rode knop. 

4. Mocht het laptop-scherm niet getoond worden op het scherm, loop dan de aansluiting nog eens 

na. Indien je er van overtuigd bent dat het e.e.a. goed is aangesloten, dan kan het zijn dat de 

beamer je laptop niet automatisch herkend. We adviseren je dan om op de laptop te zoeken naar 

de knop die lijkt op deze. Dit 

betreft niet altijd de F4-knop. 

Klik daarop een kies voor dupliceren.   


