
Starboard Workshop 
 

Films zijn te vinden op de Youtube: Playlist Hitachi 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLNO23MJDHy6FUducvvzqikQfrlv-BN84Z) 

En op www.4nix.nl: Starboard 
(http://www.4nix.nl/starboard.html) 

Nr Onderwerp Omschrijving 
1 Interface De interface wordt hier uitgelegd 
2 

Snelmenu 
Snelmenu verplaatsen over scherm. 
Snelmenu aanpassen aan grootte. 

3 
Snelmenu aanpassen 

Het toevoegen en verwijderen van 
iconen aan het snelmenu. 

30 Snelmenu – Selectiepijl Uitleg over het gereedschap: 
Selectiepijl. 

4 
Gereedschappenpen - Pen 

Het gereedschap “Pen” wordt 
uitgelegd. 

5 
Gereedschappen - Slimme pen 

Uitleg over het gereedschap: Slimme 
pen. 

6 
Gereedschappen - Aanwijspen 

Uitleg over het gereedschap: Aanwijs 
pen. 

7 
Gereedschappen - Schrijfpen 

Uitleg over het gereedschap: Schrijf 
pen 

8 
Gereedschappen - Opvulkleur 

Uitleg over het gereedschap: 
Opvulkleur. 

9 Gereedschappen - Gummen Uitleg over het gereedschap: Gum. 
10 

Gereedschappen - Meetinstrumenten 

De meetinstrumenten liniaal, geo-
driehoek, passer en gradenboog 
uitgelegd 

11 
Gereedschappen - Vormen 

Alle uiteenlopende vormen 
gemakkelijk kunnen tekenen 

12 
Gereedschappen - Multi-invoer 

Hoe kan ik twee leerlingen tegelijk op 
het bord een opgave laten uitwerken? 

13 

Gereedschappen - Zoeklicht 

Het schijnen met een zaklamp op het 
bord. Om de focus op één punt te 
leggen 

14 
Gereedschappen - Stopwatch 

Uitleg over het gebruik v.d. 
stopwatch 

15 
Basisbewegingen – Twee vingers (gummen) 

Het gummen m.b.v. van de 
basisbeweging: “twee vingers” 

16 
Basisbewegingen – Vegen met volle hand 
(verschuiven) 

Het verschuiven m.b.v. de 
basisbeweging: “vegen met de volle 
hand” 

17 
Bureaublad – Bureaublad/Whiteboard 

Uitleg over het schakelen van 
whiteboard naar bureaublad 

18 

Speciale functies: Tekst splitsen 

Het mogelijk maken om tekst om te 
zetten in herkenbare zinnen en 
woorden. Die later individueel aan te 
merken zijn. 

19 Speciale functies: Vergrendelen Het vergrendelen van afbeeldingen 
31 Invoegen Plaatje of Tekst Het invoegen van een plaatje of tekst 

word uitgelegd. 
20 Tabblad - Bestand Het tabblad bestand wordt uitgelegd 
21 

Tabblad - Bibliotheek 
Standaard afbeeldingen en het 
beheren van favorieten. 

22 
Tabblad - Eigenschappen 

Het tabblad eigenschappen wordt 
uitgelegd. 

23 Tabblad – Beeld – (Rasterlijnen) Het tabblad beeld wordt uitgelegd 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNO23MJDHy6FUducvvzqikQfrlv-BN84Z
http://www.4nix.nl/
http://www.4nix.nl/starboard.html


almede standaard instellingen zoals 
rasterlijnen en magneetlijnen 

24 

Menu – Bestand 

Uitleg over een nieuw bestand te 
openen almede mogelijkheden tot 
opslaan.  

32 Menu – Bestand - Opslaan als Uitleg hoe je je starboard les kan 
opslaan als: 

- Starboard bestand 
- Plaatje 
- Pdf – bestand 
- Powerpoint presentatie 

25 

Menu – Bewerken (1-2) 

Het Menu Bewerking wordt uitgelegd: 
- Verplaatsen 
- Knippen 
- Plakken 
- Dupliceren 
- Kopiëren 

26 Menu – Bewerken (2-2) Het Menu Bewerking wordt uitgelegd: 
- Uitlijnen 
- Volgorde 
- Enkelvoudige selectie 
- Meervoudige selectie 

27 Menu – Invoegen (foto) Het invoegen van een foto of tekst 
28 

Menu - Instellingen 

Menu instellingen: 
- Voorkeuren 
- Profiel 

29 
Menu - Instellingen - Kalibreren 

Hoe je het starboard kalibreert zie je 
hier.  

 


