
Matlab Thuisgebruik voor studenten 

Stap 1: Maak een MathWorks account aan 
Als je nog geen MathWorks account hebt, kun je deze aanmaken op de MathWorks Web Site 

(http://www.mathworks.com). Gebruik hiervoor je UA email-adres, dus met extensie 

@student.ua.ac.be. Bij het aanmaken van de account dien je aan te geven dat je Matlab voor 

academische doeleinden wilt gebruiken. (Selecteer de optie “Academic use (including campus/site 

license use”, dus niet de student versie. 

Stap 2: Koppel je account aan de TAH license 
1. Ga naar de MathWorks website en log in met je MathWorks Account. 

2. Op de “My Account”pagina klik Manage Licenses 

3. Op de “My Licenses” pagina click Associate Me with a License 

4. In het dialoogvenster gebruik je de activation key: 

94878-04746-58528-43803-66651 

En license number 

832592 

Stap 3: Installeer product files 
1. Log in op de MathWorks website en klik  en ga naar de Download   pagina. 

2. Download de installatie bestanden voor de juiste versie van je OS (Windows, Windows 64 bit, 

Macintosh, Linux) 

3. Start de installer. 

4. Kies Install automatically using the Internet 

5. Log in op je MathWorks account zodra daar om gevraagd wordt. 

6. Specificeer de license die je wil installeren, of voer hier zo nodig de activation key 

94878-04746-58528-43803-66651 

in.  

7. Selecteer de optie Typical in het Installation Type dialoogvenster. 

8. Specificeer eventueel een andere folder voor de installatie en klik Next 

9. Als de installatie klaar is, kies dan de optie om je software te activeren. Je kunt Matlab niet 

gebruiken alvorens deze geactiveerd is! 

 

 Het enige type activatie dat beschikbaar is voor studenten is de Standalone 

Named User activatie. Dit betekent dat de software wordt gekoppeld aan 

een specifieke computer en een specifieke gebruiker. Gedurende de 

activatie moet daarom de gebruikersnaam/login naam opgegeven worden. 

Matlab kan alleen gebruikt worden als met deze gebruikersnaam ingelogd 

is op het systeem 

http://www.mathworks.com/

