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Printen via PaperCut 
Printen doe je door het te printen document op te slaan als PDF-bestand en deze 
vervolgens naar de printer te sturen via PaperCut. Dit gaat op de volgende manier: 

 
Kies in het programma van waaruit je wil printen voor Afdrukken en selecteer de printer 
“Microsoft Print to PDF”. Druk op “Afdrukken”. 
 

Kies een map op je computer (bijvoorbeeld documenten) om het printbestand op te slaan 
en kies voor “Opslaan”.  
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Vanuit de Office programma’s (Word, Excel, PowerPoint, etc) is het ook mogelijk om 
direct op te slaan als PDF-bestand. Kies bij “Opslaan als” voor het type “PDF”.  
 
Tip: Bewaar ook het originele office-bestand. PDF-bestanden kun je namelijk niet 
wijzigen. 

 

Ga naar PaperCut, bijvoorbeeld via de Eekeringe website (Leerlingen > Links > Printen 
via PaperCut). Of ga naar de volgende URL: http://papercut.eekeringe.nl:9191/ 

 
Tip: Maak een bladwijzer of favoriet in je browser naar PaperCut om sneller te kunnen 
printen. 
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Log in met je Eekeringe-gebruikersnaam (leerlingnummer of docentcode) en het 
bijbehorende wachtwoord. 

 
 

Kies in PaperCut voor “Opdracht Aanbieden”. 
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Kies hoe je wil afdrukken (in kleur of zwart/wit, dubbelzijdig etc) en kies rechtsonder 
voor “Adruk Opties en Account Selectie”. 
 

 

Kies het aantal kopieën dat je wil printen en klik op “Upload Document”. 
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Druk op “Uploaden vanaf computer”. 

 

Zoek het PDF-bestand dat je hebt gemaakt en kies voor “Openen”. Je kunt meerdere 
bestanden selecteren.
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Klik op “Upload & Voltooien”. 

 

Je afdruk word nu klaargezet om te printen. Je kunt je afdruk ophalen bij de volgende 
printers: 

 Mediatheek 
 Administratie 
 Lokaal 3.02 
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Bij de printer staat een Afdruk Afgifte Station (laptop). Log hier in met je 
gebruikersnaam (leerlingnummer) en wachtwoord.  

 

 

Je ziet alle afdrukken die klaar staan om te printen. Klik op “Afdrukken” achter ieder 
document of kies voor “Alles Afdrukken”. 

 

Je afdrukken komen nu uit de printer. 

 


