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Deze instructie geeft online uitleg over 

 Draadloze netwerken en het wijzigen van je wachtwoord  

 

 Het inzien van je lesrooster. 
 

 Inloggen en navigeren in Fronter. Het instellen van de e-mailbox. 

 

 Eduarte, via Fronter toegang tot “mijn Summa”. 
Het instellen van de “mijn Summa” app. 
 

 Downloaden en  installeren van MS office 2013. 

 

Veel succes met je opleiding! 
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Handleidingen 

• http://handleidingenict.summacollege.nl/ 
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Draadloze netwerken 

• SUMMASTART: 

De inlogcode met wachtwoord kan niet vast ingesteld worden. 

Doelgroep : studenten en medewerkers van Summa College 

Apparaten : Elk apparaat wat geen gebruik kan maken van SUMMA(+) 

 

• SUMMA+: 

Doelgroep : studenten en medewerkers van Summa College 

Apparaten : Laptops (indien de laptop geen SUMMA+ ziet dan SUMMA gebruiken) 

Radioband : 5GHz (a/n) 
 

• SUMMA: 

Doelgroep : studenten en medewerkers van Summa College 

Apparaten : Smartphones en tablets en laptops die geen SUMMA+ zien 

Radioband : 2.4GHz (g/n) en 5GHz (a/n) 
 

• EDUROAM: 

Zo kun je met je inlogcode@summacollege.nl op het eduroam draadloos netwerk van 
bijvoorbeeld de TU/e, Fontys of UvA. Maar ook internationaal zoals op de universiteit van 
Hawaï of in Hongarije. 
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Inlognaam en Wachtwoord wijzigen 

Inlognaam voor alle Studenten: 
 
 Je gebruikersnaam is je psnummer. (persoonlijk studentnummer) 

Voorbeeld: PS12304 
 

Je wachtwoord is (tijdelijk) je eigen geboortedatum: 
Voorbeeld: 01-02-1992              (dd-mm-jjjj) 
 

Je moet éérst dit wachtoord wijzigen via http://id.summacollege.nl 
  
Daarna kun je met de nieuwe gebruikersnaam en gewijzigde wachtwoord gebruik 
maken van Internet maar ook inloggen in Eduarte of FRONTER 
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Wachtwoord wijzigen 

Log in op summa start 
 
 SUMMASTART: 
Openbaar Draadloos netwerk waarop moet worden ingelogd met inlogcode en 
wachtwoord van het Summa College.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik ga naar deze pagina om je wachtwoord te wijzigen.  
(Voorkeur: Internet Explorer) 
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Wachtwoord wijzigen 

Wijzig wachtwoord op id.summacollege.nl (Internet Explorer) 
    Na instellen van draadloos netwerk (summa + of summa ) met je nieuwe 
    gebruikersnaam en gewijzigde wachtwoord  log je daarop automatisch in. 
    https://www.youtube.com/watch?v=MpAcFPkBKOE  
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Rooster inzien.. 

• https://summacollege.xedule.nl 

• Kies Business-Fashion 

• Kies je klas 

• Kies evt. een week 
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Inloggen in Fronter 

• Via http://www.summacollege.nl naar http://fronter.summacollege.nl   
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Inloggen in Fronter 

• Klik op Inloggen Summa-account  
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Inloggen in Fronter 

• Kies: Log in met je schoolaccount , kies school, klik op school. 

• Vul vervolgens je inlognaam en wachtwoord in  

• Klik log in 
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Wachtwoord van je mailbox instellen in Fronter 

• Klik op toepassingen 

• Klik op mail 

• Klik op e-mail instellingen 
 
 
 
 

 

• Klik op wijzigen 
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Wachtwoord van je mailbox instellen in Fronter 

• Klik op Server voorkeursinstellingen 

•  
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Wachtwoord van je mailbox instellen in Fronter 

• Vul je wachtwoord in. 

• zorg dat het vinkje ‘Gebruik mijn wachtwoord om op Fronter in te loggen’ 
NIET aangevinkt is.  

• Klik op “opslaan ” 
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Navigatie 

• Navigeren in Fronter voor student en medewerker 
https://www.youtube.com/watch?v=XLBGhB8adH8  
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Navigatie opleiding Retail 4 

• Door te klikken op de opleidingstegel op de openingspagina ga je naar het 
navigatiemenu. 

 

• Door te klikken op een van de tegels krijg je toegang tot de ruimtes. 
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Eduarte: “mijn Summa” 

Student 
• Toegang in Fronter via “Mijn Summa” 
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Mijn Summa app 

Installeren Mijn Summa-app: 

a. Ga op je smartphone of tablet naar je bijbehorende app-store / playstore 

b. Zoek op Educus; 

c. Kies de gratis Educus Selfservice app en installeer deze op je smartphone of 
tablet. 
 

Inloggen in Mijn Summa-app: 

a. Open de Educus-app op je smartphone of tablet; 

b. Vul je Summa-gebruikersnaam in (ps en dan een nummer. Bijv: ps102454); 

c. Vul je Summa-wachtwoord in; 

d. Klik in het menu op Summa College; 

e. Je bent nu in de app; 
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Mijn Summa app 
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• Activeer je app via “mijn Summa” 

• Klik op mijn gegevens, account, voer je inloggegevens in en klik op “opslaan”. 

 

 
 

 

 



Mijn Summa app 
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• Bekijk op je smartphone je lesrooster! 

• Later volgen berichten en je resultaten. 

 
 

 

 



Gratis Office 2013 voor studenten 

Gratis? 

Microsoft biedt studenten gratis het pakket Office 2013 aan. Dit in 
tegenstelling tot andere jaren, waarin studenten vaak verplicht werden het 
pakket aan te schaffen. In samenwerking met Slim en Microsoft heeft het 
Summa College gerealiseerd dat studenten die bekend zijn op het Summa-
netwerk het pakket Office 2013 Professional gratis kunnen downloaden.  
 

Handleiding hiervoor: 

Op http://handleidingenict.summacollege.nl  
 

• Windows 7 - Installatie Office 2013 vanaf Office 365 portal 

• Windows 8 - Installatie Office 2013 vanaf Office 365 portal 
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