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Python installeren
Het installeren van Python is vrij eenvoudig. Hieronder beschrijven we de stappen
voor het installeren van Python op Windows en MacOS.
Na het installeren kan je Python op dezelfde manier openen als je gewend bent van
andere programma’s: via het menu Start in Windows en Launchpad op de Mac.

Python installeren op Windows
Als je Python wilt installeren op een computer met Windows, doe je dit zo:
Open de webpagina www.python.org in je internetbrowser
Klik bij

op

Let op!
Het is niet van belang welke versie van Python je precies gaat downloaden,
zolang het versienummer maar met een 3 begint.
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Sleep het schuifblok
omlaag
Klik bij

op

Klik op

Let op!
Het is het beste om Python te installeren vanuit een administrator account
(beheerdersaccount), dan wordt het programma gelijk geïnstalleerd voor alle
gebruikers.
Na het opslaan ga je het installatiebestand uitvoeren:
Klik op

Het installatievenster wordt geopend:
Klik op
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Mogelijk wordt je beeldscherm donker en moet je toestemming geven om door te
gaan:
Geef toestemming om door te gaan
Het installeren wordt gestart en dat duurt even. Daarna:
Klik op

Python is nu geinstalleerd op je computer.

Python installeren op een Mac
Als je een Mac gebruikt, ga je in je webbrowser naar www.python.org/getit/ en klik
je op Download Python 3 om de meest recente installatiebestanden te downloaden
voor de Mac.

Let op!
Het is niet van belang welke versie van Python je precies gaat downloaden,
zolang het versienummer maar met een 3 begint.
Het bestand wordt gedownload. Klik op de knop Toon downloads rechtsboven in
Safari om de downloads te tonen en dubbelklik vervolgens
op het bestand dat je ziet.
Het installatievenster wordt geopend. Klik in de opeenvolgende vensters op Ga door
en tenslotte op Installeer om de installatie te starten en uit te laten voeren.
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