
Handleiding bij het unzippen en installeren van Videolessen deel 3 

U kan deze set met videolessen - na registratie bij RTC - gratis downloaden. U krijgt van RTC dan de 

gewenste login en het paswoord. (Voor elke set videolessen is er een afzonderlijke login en paswoord 

vereist.)  

Dubbelklik op de download link, geef login en paswoord in en wacht tot alles binnen is ( dit kan wel 

even duren …) 

Na het downloaden krijgt u volgende file te zien: 

 

Deze file werd gecomprimeerd met de gratis zipsoftware 7-ZIP. 

U kan best deze gratis software downloaden http://www.7-zip.org/ en installeren om een correcte 

‘unzip’ te garanderen. 

Na installatie klikt u met de rechter muisknop op de gedownloade zip file en selecteert u Extract 

to”xxx\” zoals hieronder te zien is. 

 

 

  

http://www.7-zip.org/


Na de unzip krijgt u er een extra map bij zoals hieronder te zien is. 

 

De inhoud van deze map MOET er als volgt uit zien. Indien dit niet zo is dat is er vermoedelijk tijdens 

het unzippen iets misgelopen of hebt u niet 7zip gebruikt om te unzippen. 

 

U kan deze videolessen opstarten door op de file START.htm te dubbelklikken. 

  



U krijgt dan dit scherm te zien: 

Dit E-learning systeem bevat videolessen, maar ook het bijhorende cursusmateriaal, de powerpoints 

en de voorbeeldprogramma’s. Om dit allemaal een beetje gestructureerd aan te kunnen bieden is er 

voor deze nieuwe layout gekozen. 

U start met een cursus van 47 pagina’s basis rond datacommunicatie. Deze basis is nodig om de 

inhoud van alle volgende lessen te kunnen verwerken.  Hier horen geen videolessen bij. 

We hebben van de vorige videolessen geleerd dat de combinatie van een papieren cursus naast de 

videolessen het beste werkt. Leerlingen volgen dus best de videolessen, met de afgedrukte cursus bij 

de hand. Zo kunnen ze meteen notities nemen op de correcte plaats in de cursus. 

 

  



Na registratie krijgt u van RTC-Antwerpen de toestemming om de op deze beelddrager vastgelegde 

werken, films en uitvoeringen te kopiëren, uit te lenen en openbaar te vertonen voor educatieve 

doeleinden. Deze bestanden mogen gekopieerde worden naar de sticks van de leerlingen. Let er wel 

op dat u steeds de bron blijft vermelden.  

Deze videolessen mogen echter niet gecommercialiseerd worden zonder voorafgaande toestemming 

van RTC-Antwerpen. Gelieve deze videolessen ook niet openbaar op het internet te plaatsen. Als RTC 

via registratie kan aantonen dat deze videolessen een succes zijn, dan kan deze reeks de komende 

jaren nog worden uitgebreid. 

 

Veel plezier! 

Bart Huyskens 


