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Beste leerling, 
 
In deze brief vind je informatie over Coach 6 Home NL, de thuisversie van Coach 6.  
 
Wat is Coach 6 Home? 
Coach 6 Home is een studentversie van het softwarepakket Coach 6, die je thuis mag installeren 
om ook daar te kunnen werken met Coach 6. Met deze versie kun je videometen, modelleren en 
metingen analyseren. Er is geen ondersteuning van actief gebruik van hardware. Het is wel mogelijk 
om meetexperimenten voor te bereiden, die je later in Coach 6 op school kunt uitvoeren. 
Het gebruik van Coach 6 Home is aan licentievoorwaarden gebonden. Zie onder. 
 
Website 

Alvorens je met Coach 6 Home kunt gaan werken moet je een bezoek brengen aan de Coach 6 
Home-website: http://www.science.uva.nl/coach6home. Daar kun je de software downloaden en 
vind je aanwijzingen voor de installatie. 
 
Je krijgt toegang met de leerlingtoegangscode voor je school: faramiki 

 
Installatie van de software 

• Download het installatiebestand ‘Coach6_24Home-NL.exe’ van bovenstaande website en sla 
het op in een tijdelijke map. Het grootte van het bestand is ca. 44 MB. 

• Dubbelklik op het bestand om de installatie te starten. 

• Tijdens de installatie van de software moet je de volgende licentiegegevens invoeren:  
Instituutsnaam: Dr. Nassau College/ Quintus ASSEN 

Licentiecode: i9tuj6xy52cki 
Let op: Krijg je tijdens het installeren een melding dat het bestand geen geldige Windows-toepassing is, dan is de 

installer waarschijnlijk niet foutloos gedownload. Download het bestand opnieuw en controleer de grootte.  
In het geval van andere problemen kun je een mail sturen aan cmahelpdesk@uva.nl. 

 
Lesmaterialen voor Coach 6 Home 
Op de CMA website (http://www.cma.science.uva.nl/Lesmateriaal/Coach6) staan o.a. Coach 6-
activiteiten die je in Coach 6 Home kunt gebruiken. 
 
Licentievoorwaarden 
Alle rechten op de Coach-software berusten bij de stichting CMA. De thuislicentie geeft je het recht 
de software thuis te gebruiken gedurende het schooljaar 2008/2009 en zolang je leerling bent van 
bovengenoemde school. Het gebruik van deze software mag niet commercieel van aard zijn. 
Verspreiding van de thuissoftware of de licentie-informatie aan derden is niet toegestaan.  
Door de software te downloaden ga je akkoord met deze voorwaarden. 
 
Wij wensen je veel plezier toe bij het gebruik van Coach 6 Home! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Vincent Dorenbos 
 
CMA/AMSTEL Instituut 
Kruislaan 404 
1098 SM Amsterdam 


