
Hoe verwijder ik een wachtwoord in een PDF bestand? 

Een PDF met wachtwoord 
U kunt een PDF bestand krijgen dat beveiligd is met een wachtwoord. Om dit wachtwoord te verwijderen hebt u altijd het originele wachtwoord nodig. 
Let op: indien u het bestand opslaat in Onderwijs Transparant (1Loket module) dan dient u dit altijd zonder wachtwoordbeveiliging te doen. OT is zelf 
beveiligd en het opslaan met wachtwoord is voor het (later) raadplegen of beoordelen van het dossier ongewenst. 
 
Verwijderen met een speciaal programma 
De meeste scholen gebruiken de gratis PDF reader: Acrobat Reader DC. In deze gratis versie is het niet mogelijk om zonder meer wachtwoorden te 
verwijderen of het bestand op te slaan in MS-Word of een ander formaat. 
U kunt kiezen voor: - Een online abonnement bij Acrobat waarmee u wel wachtwoorden kunt verwijderen 

- De aanschaf van Acrobat Pro DC waarmee u PDF bestanden kunt bewerken 
- Een ander (freeware) programma waarmee u PDF bestanden kunt ontsleutelen. 

 
Verwijderen met gebruik van Acrobat Reader DC 
De meeste scholen gebruiken de gratis PDF reader Acrobat Reader DC. Om met dit programma een wachtwoord van een bestand te halen maken we 
gebruik van een handigheidje. 
In volgorde doet u het volgende: 

1. U opent een PDF bestand dat beveilgd is 
2. U krijgt de vraag om een wachtwoord in te voeren, dit doet u 
3. Het bestand is nu leesbaar op het scherm 
4. U kiest in de menubalk voor Bestand daarna in het drop-downmenu voor afdrukken (niet voor opslaan) 
5. U krijgt nu een lijst met printers te zien waaruit u kunt kiezen. 

a. In Windows 7 kiest u voor Microsoft XPS document writer 
b. In Windows 10 kiest u voor Microsoft Print to PDF 

6. U wordt vervolgens om een naam gevraagd voor het nieuwe (onbeveiligde bestand) 
7. U slaat het bestand op op uw computer 

a. In windows 7 is dit een .XPS bestand 
b. In windows 10 is dit een .PDF bestand 

8. U hebt nu een onbeveilgd bestand gemaakt dat zonder wachtwoord te lezen is. 
 

Op de volgende bladzijden vindt u een instructie met schermafbeeldingen. 
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1. U  opent een PDF bestand dat is beveilgd met een wachtwoord 
2. U krijgt onderstaand scherm te zien 
3. U vult het wachtwoord in en drukt op [OK] 
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4. U klikt in de opdrachtenbalk op [Bestand] 
5. U klikt in het drop-downmenu op [Afdrukken]  
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6. U krijgt een overzicht van mogelijke printers 

7. Als u werkt met Windows 7 dan kiest u voor Microsoft XPS document writer  (Voor windows 10 ga naar stap 12) 
8. Kies voor [afdrukken] 
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9. U wordt gevraagd om een bestandsnaam, vul deze in en kies de map waarin u het bestand wilt opslaan. Druk op [Opslaan] 
Let op: indien u het scherm opslaan niet krijgt klik dan op het icoontje in de onderste balk (zie het voorbeeld op de volgende pagina) 
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10. Voorbeeld voor als u niet wordt gevraagd om een bestandsnaam.  Klik dan op het icoontje 
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11. Nadat u het XPS bestand hebt opgeslagen kunt u het bekijken. U dubbelklikt op de bestandsnaam en een XPS viewer opent het bestand. 
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12. In Windows 10 is een PDF printer standaard aanwezig. Om een PDF bestand zonder wachtwoord op te slaan kiest u voor [Bestand], daarna voor 

[Afdrukken] en daarna uit de printerlijst de printer Microsoft Print to PDF  
13. Kies voor [Afdrukken] 
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14. U wordt gevraagd om een bestandsnaam, vul deze in en kies de map waarin u het bestand wilt opslaan. Druk op [Opslaan] 
15. U hebt nu een onbeveiligd PDF document gemaakt. 

 
 

 


