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Aanbieder Omschrijving Url
24boost - Courseweb 24boost is een open, digitale leer- en werkomgeving. Via het platform kunnen docenten en studenten altijd en overal bij hun 

lesmateriaal, opdrachten en toetsen. Daarnaast biedt 24boost te allen tijde inzicht in de voorgang en resultaten. Het enige dat 

je nodig hebt, is een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon waarmee je toegang hebt tot internet.

http://www.24boost.nl/

AMN Insight De Insight Taal- en Rekentoetsen. AMN biedt testen, toetsen en volgsystemen aan voor het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Jaarlijks maken meer dan 250.000 deelnemers gebruik van de AMN instrumenten en het digitale platform Insight. De 

producten van AMN geven scholen antwoord op belangrijke vragen waarmee het onderwijsrendement kan worden verhoogd. 

Daarnaast helpen onze assessments het plezier in leren te vergroten.

https://www.amn.nl/onderwijs/

Ans Script Het online nakijkplatform https://secure.ans-delft.nl/

B3net stageplanning - Prezent Stagesoftware: Relatiebeheer, planning, matching en begeleiding van stages. https://www.b3net.nl

Banas - Edupack Dé methode voor natuur- en scheikunde in het VMBO en de onderbouw van het HAVO/VWO https://www.banas.nl/

Bareka Online rekentoetsen De Bareka Profieltoets Rekenen voor PO, VO en MBO brengt basale rekenvaardigheden in beeld via het Rekenmuurtje. Met de 

screeningstoetsen worden de hiaten in de rekenontwikkeling in beeld gebracht. Daarmee krijgt u een beeld van de “power” 

van de rekenvaardigheid. Met de automatiseringstoetsen wordt in beeld gebracht, in hoeverre de basiskennis voldoende is 

geautomatiseerd. Daarmee krijgt u een beeld van de “speed” van de basale rekenvaardigheden. Via de rapportages, krijgt u 

zicht op de cruciale aspecten van de rekenvaardigheid. De rekenvaardigheid wordt voor leerkracht én leerling gevisualiseerd in 

het Rekenmuurtje. 

https://www.bareka.nl/

Basisacademie Taal en rekenen zijn basisvaardigheden. Samen vormen ze een onmisbaar fundament. Eerst voor schoolsucces en vervolgens 

om in onze samenleving mee te kunnen doen. De Basisacademie helpt leerlingen gemotiveerd te krijgen om eruit te halen wat 

er in zit.

http://www.basisacademie.nl

BeatsNbits BeatsNbits is een volledig webgebaseerde lesmethode voor het vak muziek in het voortgezet onderwijs. https://www.beatsnbits.nl/

Blink42 Het is één educatief platform waar meerdere digitale lesmethodes op worden aangeboden, elk met hun eigen ingang. Er zijn 

dus meerdere toegangsurls, voor docenten en leerlingen, per vak. We willen de EntreeFederatie gaan inzetten voor onze drie 

methodes in het voortgezet onderwijs: PLOT26 (Nederlands), Wired (Engels) en Saga (geschiedenis).

http://docent.plot26.nl

Brainstud Brainstud is een educatie studio voor toegankelijk en effectief onderwijs. Brainstud produceert - en distribueert - meeslepende 

digitale keuzedelen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Toegankelijk voor iedereen met een ‘smart device’ (computer, 

tablet, smartphone).

https://www.brainstud.nl/

Breingeheim Breingeheimen biedt lesmethoden studievaardigheden en sociale vaardigheden voor het voortgezet onderwijs en de 

basisschool. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is er ook de lesmethode ‘Wat je wil weten van seks’ seksuele 

voorlichting. Voor het MBO is er een aanbod van studievaardigheden- en sociale vaardigheden. Daarnaast is er een Stageboek 

voor Entreeopleidingen beschikbaar. Het boek 101 Geheimen om te slagen voor je examen geeft tips voor het leren van 

examens, en is niet alleen een nuttige, maar ook leuke ondersteuning bij het leren.

http://mijn.breingeheim.nl/

COE Examen Planner - Computron COE Examenplanner is dé oplossing voor het organiseren en plannen van COE, TOA en andere examen voor uw 

onderwijsinstelling.

http://www.coeplanner.nl

Contentcorner In dit systeem kan je content zoeken, vinden, waarderen, bewaren, arrangeren, beschikbaar stellen en volgen. http://www.contentcorner.nl/index.php?id=1&map=

Contento - Greijdanus Contento is een online softwareprogramma waarin je lesmateriaal kunt beheren, arrangeren en digitaal uitdelen. Leerlingen 

kunnen via een eigen inlog het materiaal benaderen, maar de docent kan het materiaal ook printen. De docent kan eenvoudige 

eigen lesmateriaal toevoegen en bestaande arrangementen aanpassen.

https://www.contento.info/



COOL leerplatform - Cloudwise Cloudwise heeft een online leerplatform ontwikkeld: het COOL leerplatform. Door de koppeling met Entree kunnen leerlingen 

en docenten met één inlog op hun Chromebook direct bij al het digitale lesmateriaal. Wanneer zij inloggen, zien ze een scherm 

met allemaal tegels (applicaties). Deze tegels worden automatisch opgehaald vanuit Basispoort (PO) of Edu-iX (VO). De ICT’er 

en/of docenten kunnen zelf tegels aan of uitzetten of nieuwe tegels toevoegen. Docenten kunnen gebruik maken van de 

meekijkfunctie, toetsmodus en van alle Google apps, waaronder Google Classroom. Iedereen op school krijgt automatisch een 

eigen Google account. Dit maakt het ICT beheer voor de ICT’er een stuk makkelijker en beheersbaarder.

https://cloudwise.nl/vo/

D en P methode Greijdanus Het Platform vmbo Dienstverlening en Producten (D&P) wil dat brede, oriënterende opleidingen in het vmbo een stevige 

positie in het onderwijs krijgen. De leerlingen moeten tijdens de opleiding kennismaken met vele verschillende soorten werk, 

waardoor een bewuste keuze gemaakt kan worden voor een vervolgopleiding binnen het MBO en HAVO.

https://www.denpmethode.nl/

DeBijbel.nl Lees en zoek online in de Bijbel in Gewone Taal, de Nieuwe Bijbelvertaling en vele andere vertalingen. Ontdek meer over de 

Bijbel op debijbel.nl.

https://www.debijbel.nl/onderwijs

DeDecaan.net Landelijk netwerk over keuzebegeleiding voor middelbare scholieren en hun ouders, tevens digitaal kantoor voor 

schooldecanen.

http://www.dedecaan.net/

Digibib - Consortium Beroepsonderwijs Digibib geeft je toegang tot al je studiemateriaal van Consortium Beroepsonderwijs. Zowel voor leerlingen als docenten. https://digibib.consortiumbo.nl/aanmelden/

digiDUIF DigiDUIF levert een informatieplatform voor onderwijs en kinderopvang. Het belangrijkste kenmerk is een gegarandeerde 

aankomst van informatie waardoor ouders beter en intensiever betrokken zijn bij de leerontwikkeling van hun kind.

http://www.digiduif.nl/

Digital Storefront - Ricoh Website voor aanbieden printen of downloaden bestanden. https://rocwb-repro.myprintdesk.net/DSF/SmartStore.aspx?#!/Storefront

Digitale Wiskunde Omgeving - Freudenthal Het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme) is een onderzoeksinstituut van de Universiteit 

Utrecht, faculteit Bètawetenschappen. Zij helpen rekenen te bevorderen in het po en vo met onder andere online onderwijs 

materiaal.

http://www.uu.nl/onderzoek/freudenthal-instituut

DISK DISK van uitgeverij Boom is een nieuwe methode voor internationale schakelklassen. Deze digitale ISK methode is een 

stimulans in de digitalisering van de NT2-les. Het draagt bovendien bij aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden van de 

leerlingen.

http://www.nt2.nl/magazine/artikelen/magazine_artikel/1/DISK-de-nieuwe-

digitale-ISK-methode

Driestar Educatief Het lesmateriaal van Uitgeverij Educatief kenmerkt zich door de heldere uitleg, duidelijke voorbeelden uit de praktijk en vele 

oefenopgaven met antwoorden en huiswerkopgaven. Onze lesmethodes en studieboeken zijn speciaal geschreven voor de 

examens van de belangrijkste exameninstanties, zoals bijvoorbeeld het praktijkdiploma boekhouden.

http://www.driestar-educatief.nl/home

Droomloopbaan Vakoverstijgend digitaal portfolio voor de leerlingen, daarnaast bieden wij een volledig verzorgde omgeving voor het 

mentoraat, Loopbaan OriÃ«ntatie en het plusdocument.

https://www.mijndigiport.nl/

Dubbelklik Dubbelklik is een online lesmethode voor het intersectorale onderwijs in het vmbo. Dubbelklik biedt een volledig pakket aan 

materialen voor verschillende leerjaren, niveaus en uitstroomvarianten in het vmbo.

https://www.dubbelklik.nu/general/

DUO Bij DUO via Entree een (bekostigings)aanvraag doen met een e-formulier, BRIN- of naw-gegevens wijzigen of Crebo 

opleidingen aanmelden.

https://duo.nl/zakelijk/inloggen_zakelijk.asp

Dutch Art Education Dutch Art Education biedt praktische digitale lessen over kunstonderwijs, beeldende vormgeving en handenarbeid. Nadat het 

aantal digitale lessen steeds toenam ontstond er een belangstelling uit de kunstzinnige sector om blijvend over de digitale 

lessen te kunnen beschikken. Deze vraag leidde er toe dat de lessen steeds meer werden geprofessionaliseerd en er inmiddels 

veel gebruik gemaakt wordt door tal van scholen.

https://www.dutcharteducation.com

Ed-IT Het is niet meer mogelijk om licenties af te sluiten op ED*IT. Voor meer informatie over bestaande ED*IT Basis licenties kunt u 

contact opnemen met APS-IT Diensten via 030-285 68 70 of stuur een email naar info@apsitdiensten.nl.

http://www.ed-it.nu/

Edu-iX - Directe Toegang Directe Toegang is een samenwerking van ThiemeMeulenhoff, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, Iddink, Van Dijk Educatie en 

OsingadeJong educatieve dienstverlening. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van 

uitgeverijen makkelijker te maken.

http://www.directetoegang.nl/



EduActief Edu’Actief ontwikkelt lesmethodes voor het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. De methodes worden vrijwel altijd 

ondersteund door een eigen website met aanvullend docentenmateriaal, extra lessen en films.

http://www.edu-actief.nl/

Educatheek Verzamelplaats voor het vinden en bestellen van lesmateriaal voor gebruik in de klas. https://www.educatheek.nl/

EducatieMaster Educatiemaster is een online platform voor het lezen en delen van vakliteratuur voor het basisonderwijs. Educatiemaster is de 

manier om je als leraar kwalitatief te ontwikkelen. Met een uniek leesprofiel vind je snel voor jou interessante artikelen en krijg 

je een nuttig inzicht in je vergaarde kennis en leesgedrag. Online, altijd & overal te lezen op je tablet of je pc.

http://www.educatiemaster.nl/

Educatieve Uitgeversgroep Entree koppeling met Digipein https://www.uitgeversgroep.nl/

Edudomein Hoogwaardige educatieve animaties ten behoeve aan science vakken voor het basis- en voortgezet onderwijs. https://edudomein.com/

Edumedia Sciences Meer dan 650 hoogstaande interactieve simulaties en video’s over vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, 

astronomie en techniek. Bestemd voor het basis- en voortgezet onderwijs.

http://www.edumedia-sciences.com/nl/

Edurep Edurep is een educatieve zoekmachine. Ontwikkel je digitaal leermateriaal en wil je dit leermateriaal op internet beter 

vindbaar maken voor scholen in het po, vo en mbo? Maak dan gebruik van Edurep, de gratis educatieve zoekmachine voor het 

onderwijs. Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken.

https://delen.edurep.nl

Eindexamensite.nl Eindexamensite.nl is één van de collecties van VO-content. Eindexamensite.nl is onmisbaar bij een goede voorbereiding op het 

eindexamen. Centraal staan: oefenexamens van voorgaande jaren, het examen- programma, een persoonlijk rapport en 

gericht kunnen oefenen op onderwerp.

http://www.eindexamensite.nl/

Elektronische boek - Actua Uitgeverij Leeromgeving.com is de digitale leeromgeving van Actua Uitgeverij en biedt vo en mbo leerlingen aanvullend of vervangend e-

learn materiaal in verschillende vormen.

http://www.leeromgeving.com/

Elerna Elerna is een digitale leeromgeving om onderwijs op maat te kunnen geven. Docenten hebben in een oogopslag inzicht hoe 

hun leerlingen er voor staan en kunnen m.b.v. flexibel lesmateriaal differentiëren.

https://elerna.com/

Enigma online De stichting ENIGMA Online biedt haar gebruikers een database gevuld met een curriculum dekkende hoeveelheid 

leermateriaal voor het vak informatica. Het leermateriaal is verdeeld in een Kernprogramma (bijvoorbeeld in klas 4), een 

Verdiepingsprogramma (bijvoorbeeld in klas 5 vwo) en een Examenprogramma. Je kunt daar naar eigen inzicht van afwijken, 

omdat de meeste modules een afgerond geheel vormen.

http://www.enigma-online.nl/

EscapeWeb EscapeWeb is de ELO van Escape Educatief voor Voortgezet Onderwijs. https://www.escapeweb.nl/

Essener Digitale leeromgeving Thema's Maatschappijleer https://www.esseneronline.nl/login

Examentrainers Met Examentrainers.nl kan je op ieder willekeurig moment examentraining volgen. De Examentrainers.nl methode is 

eenvoudig en kan op iedere plek gevolgd worden. Op school of thuis. Laat in de avond, in het weekend of vlak voor de 

examens tijdens de mei-vakantie. Wil je goede cijfers halen voor jouw (school)examens voor een lotingsstudie of wil je weten 

wat je sterke en zwakke punten zijn. Examentrainers.nl biedt het allemaal!

https://www.examentrainers.nl

FormuLeer FormuLeer is een generator voor onderwijsdocumenten. De applicatie werkt met bestaande gegevens die hij importeert uit 

andere bronnen zoals EduArte of OERknal. FormuLeer kan daarmee een grote verscheidenheid aan documenten creëren, 

zoals:

https://formuleer.eu/

Fronter Fronter is een elektronische leeromgeving. Wereldwijd gebruiken duizenden scholen Fronter. http://www.fronter.nl/

geencijfer.nl GeenCijfer ondersteunt het leerproces van de leerling en geeft inzicht in de vorderingen van leerlingen bij alle vaardigheden. https://geencijfer.nl/

Grip godsdienst Greijdanus Software voor leren, arrangeren en personaliseren. https://www.grip-godsdienst.nl/

Groen Proeven Het project 'Groen Proeven' (2010 – 2013) heeft tijdens de projectfase competentiegerichte schoolexamens ontwikkeld. Deze 

schoolexamens worden ook wel PvB’s genoemd en zijn geschikt voor alle ‘groene’ beroepsgerichte programma’s. Naast PvB 

ontwikkeling heeft het project ‘Groen Proeven’ de implementatie ervan binnen de vmbo groen locaties ondersteund. Aan het 

eind van de projectfase gebruiken 11 van de 12 AOC’s Groen Proeven op ruim 80% van hun vmbo locaties.

http://www.groenproeven.nl/site/

Groenkennisnet community Groen Kennisnet is een project van Wageningen UR waarin het Ontwikkelcentrum, Silo, de groene onderwijsinstellingen, hun 

lectoraten en de centra voor innovatief vakmanschap en de centres of expertise mede uitvoerende partners zijn.

https://community.groenkennisnet.nl



Helix Learning Academie De Markiezaat Academie is een product van Helix Learning. De Academie is een webapplicatie waarmee organisaties het totale 

trainingsaanbod voor hun medewerkers kunnen plannen, organiseren, communiceren en opvolgen. Medewerkers krijgen op 

basis van hun login een cursusaanbod waarop zij kunnen inschrijven, een PIP pagina met een overzicht van de trainingen 

waarop zij zich hebben ingeschreven en aanvullende informatie. Leidinggevenden kunnen op basis van hun login hun 

persoonlijke PIP zien en een overzicht van de trainingsactiviteiten, etc. van hun medewerkers.

https://academie.markiezaat.nl

Holmwoods Holmwood’s Online Learning biedt een volledige, online methode Engels voor basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen en 

docenten kunnen via Entree inloggen bij Holmwood’s.

http://www.holmwoods.eu

Husselaar - Visiria Met Husselaar kan de volgorde van woorden in Nederlandse zinnen geoefend worden. Het is een zeer effectieve extra 

ondersteuning bij opleidingen NT2, maar daarnaast ook voor veel andere situaties in het onderwijs.

https://www.husselaar.nl/

Informatica Actief Dé informatica lesmethode voor HAVO en VWO! https://moodle.informatica-actief.nl/

Innovam - Navigator Bekijk hier het digitale lesmateriaal dat bij je schoolboeken hoort. https://navigator.innovam.nl/

Inspera Inspera Assessment is a cloud-based assessment platform supporting the entire examination process, including planning, 

designing, delivering, invigilating, marking & annotating, sharing, and improving.

http://www.inspera.com/

Instruct Via Entree Federatie is het lesmateriaal van Educatieve Uitgeverij Instruct bereikbaar voor het VO en MBO; Taal & Rekenen, 

Toets-ICT/KDDV, DIGIT en Fundament Informatica. Voor deze dienst geldt een ARP.

http://www.instruct.nl/home

IntoWords - Visiria IntoWords ondersteunt leerlingen met (o.a.) dyslexie goed bij hun lees- en schrijfproblemen, draagt bij aan de zelfredzaamheid 

en zorgt voor meer zelfvertrouwen. IntoWords is laagdrempelig en thuisgebruik is inbegrepen.

http://intowords.nl/

IntraQuest IntraQuest is ICT-dienstverlener en -ontwikkelaar gespecialiseerd in educatieve systemen en content. Onze producten en 

diensten zijn specifiek toegesneden op de ondersteuning en vernieuwing van de opleidings- en onderwijspraktijk. IntraQuest 

realiseert eenvoudige en creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken.

http://intraquest.nl/

Kennisnet - Entree Federatie Accoutbeheer Entree Federatie Accoutbeheer https://selfservice.entree.kennisnet.nl/accountbeheer

Kennisnet - Mijn Entree Federatie Mijn Entree Federatie https://selfservice.entree.kennisnet.nl/autorisaties

Kennisnet - Nummervoorziening De nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de 

onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de 

leermiddelenketen.

https://www.nummervoorziening.nl/

Kennisnet - Referentie SP - Aselect De referentie SP is een dienst die door Entree is afgeschermd, op dezelfde manier als bijvoorbeeld Wikiwijs of Teleblik. Hij kan 

worden gebruikt om een ELO-koppeling (IdP) te testen.

https://referentie.entree.kennisnet.nl/referentiesp

Kennisnet - Testvoorziening Met de testvoorziening kan getest worden of de implementatie van de standaard Uitwisseling Leerresultaten (UWLR) goed 

uitgevoerd is. Marktpartijen kunnen hun leerlingadministratiesysteem of educatieve applicatie testen om te zien of deze 

conform de standaard is opgezet.

https://testvoorziening.kennisnet.nl

KennisnetWijzer Een van de manieren om het onderwijs beter te maken, is het professionaliseren van de inzet van ict. Maar waar begin je? In 

de KennisnetWijzer vind je alle tools die je helpen om zo effectief mogelijk gebruik te maken van ict op school.

https://tools.kennisnet.nl/

Kriebels in je buik - Rutgers Kriebels in je buik is een digitaal lespakket voor relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs. https://kriebelsinjebuik.nl/

Kunskapsskolan Elk kind het onderwijs bieden dat wij zelf wilden, maar nooit hebben gekregen. Onderwijs dat de ambities en talenten van 

leerlingen centraal stelt. Waarin leerlingen veel persoonlijke begeleiding en sturing krijgen en worden uitgedaagd. Waarin zij 

uiteindelijk leren de regie te pakken over hun eigen ontwikkeling en daarmee over hun leven. Onderwijs dat hen veel meer 

leert dan de exameneisen verlangen. Nauw aansluitend bij wat de veranderende samenleving van hen vraagt.

https://kunskapsskolan.nl/



Kwizl Kwizl is een online toets- en leeromgeving. In deze alles-in-een-oplossing kun je heel gemakkelijk zelf toetsen ontwerpen en 

afnemen. Gebruik metadatering en Kwizl komt met heldere, grafische dashboards (voor leraar en leerling) waarmee 

leeropbrengsten inzichtelijk worden. Dit maakt het programma bij uitstek geschikt voor formatief onderwijs, waarbij je het 

eigenaarschap deelt met je leerlingen. In de “Kwiz-mode”, kun je toetsen klassikaal en interactief maken. Kwizl is een 

webbased oplossing die op ieder device en op iedere locatie te gebruiken is. Ook methodemakers zetten Kwizl in. BruutTAAL 

(VO-methode Nederlands) heeft inmiddels 5000 gemetadateerde items, verdeeld over 130 toetsen.

https://kwizl.eu

Learnbeat - Dedact Met Learnbeat werken leerlingen op interactieve wijze aan theorie en opgaven. De docent heeft altijd inzicht in de voortgang 

en resultaten en kan eenvoudig zelf bronnen en opgaven toevoegen.

https://learnbeat.nl/

Leerlingbespreking Leerlingbespreking.nl is een initiatief van docenten om de rapportvergadering en leerlingbespreking sneller en efficiënter te 

laten verlopen. Ook de leerling zelf krijgt een rol.

https://leerlingbespreking.nl/

Leerpodium Leerpodium ondersteunt scholen, particulieren en bedrijven bij het inzetten van (nieuwe) creatieve technologische 

oplossingen. Wij maken online platformen met verschillende functies, zoals een elektronische leeromgeving, een digitaal 

klaslokaal, e-portfolio's, e-coaching, gaming en augmented reality. Omdat iedereen iets anders wil en er veel mogelijk is, 

bieden wij altijd maatwerk. We gebruiken open source technologie, dat ontwikkeld is door en voor de gemeenschap.

https://leerpodium.nl/

Leslab LesLab biedt een dienst aan voor de drie jaar persoonlijke en klassikale loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) of 

studie- en loopbaanbegeleiding (SLB) op mbo niveau 2, en mbo niveau 3|4. Van kennismaking tot stagevoorbereiding en van 

leren leren tot SMART-doelen stellen. De lesmethode bevat een online lesvoorbereidingssysteem met lesmateriaal en voor elk 

leerjaar een werkboek vol activerende opdrachten.

https://student.leslab.nl/

Lisette Werter Groep Scholen zijn bij de Lisette Werter Groep aan het juiste adres voor een scala aan mogelijkheden. Daarbij geldt: uw vraag is ons 

aanbod.

http://www.lisettewertergroep.nl/

Loopbaanportaal Wij van Focus helpen je graag bij het ontwikkelen van je carrière. Samen staan we dan stil bij je eigen functioneren, je 

behoeften en wensen. Ons doel is dat je jezelf blijvend kunt ontwikkelen.

http://loopbaanportaal.nl/

lynda.com Learn technology, creative and business skills you can use today. http://www.lynda.com/

Malmberg Speciaal voor het basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs geeft Malmberg leermiddelen uit die op school én thuis kunnen 

worden gebruikt.

https://malmberg.nl

Math4all De stichting Math4all heeft als doel het zonder winstoogmerk ontwikkelen van goed, aantrekkelijk educatief materiaal op het 

gebied van de (elementaire) wiskunde dat mensen die zich bezighouden met het overbrengen van de kennis en vaardigheden 

op dat vakgebied zo goed mogelijk ondersteunt.

http://www.math4all.nl/

Maxxitrainer - Visiria Oefen- en toetsomgeving https://onzeschool.nl/maxxitrainer/

MBO Transparant MBO Transparant geeft je inzicht in de onderwijsresultaten van mbo-scholen. De site brengt in beeld hoe scholen presteren op 

een aantal belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid.

https://mbotransparant.nl/#/

MBO Webshop - IT-Workz De Slim.nl MBO Webshop: al je leermiddelen op één plek. https://mbowebshop.nl/

Mediacollege Amsterdam - Xando Apple Premium Reseller http://www.xando.nl/

Meester Klaas - Pauls innovatiebureau

Schrijf je een woord met een d of een t? Hoe werkt de zinsontleding? Wat is de juiste spelling van een woord? Dit leer je bij 

Meester Klaas. Met de webapplicatie van Meester Klaas boek je op een leuke manier snel resultaat.

http://www.meesterklaas.nl

MetaPlus Aanbieders van leermiddelen voegen metadata toe aan hun leermiddelen, zodat deze gevonden kunnen worden door 

bijvoorbeeld leraren. Maar wat als een leraar aardrijkskunde wil aangeven dat een leermiddel dat gemaakt is voor 

geschiedenis óók geschikt is voor zijn vak? Of als een vakgroep materiaal wil voorzien van bepaalde kenmerken? Dan is het 

handig als zij op een eenvoudige manier metadata kunnen toevoegen. MetaPlus biedt deze mogelijkheid.

http://archief.kennisnet.nl/diensten/metadateren/metaplus/

Microsoft Imagine Academy Met de Microsoft Imagine Academy E-Learning interactieve boeiende trainingen waarmee je je vaardigheden kunt verbeteren 

in je eigen tempo. Iedere onderwijsinstelling die gebruik maakt van MS Licenties kan gebruik maken van de Academy, (gratis) 

licentie codes kunnen bij SLIM worden opgevraagd.

https://member.imagineacademy.microsoft.com/?whr=aselect.entree.kennis

net.nl



middelbare.school Online tools voor moderne middelbare scholen. Onder die slogan willen we het voortgezet onderwijs online software 

oplossingen aanbieden om bepaalde processen in het onderwijs te digitaliseren — waar dat zorgt voor meer efficiëntie — en 

om communicatie tussen scholen, ouders en leerlingen te verbeteren.

https://middelbare.school/

Mijnbardo HRM voor het onderwijs (leraren, OOP en leidinggevenden). Zij loggen in voor evaluaties, gesprekken, bekwaamheidsdossier, 

etc.

https://mijnbardo.nl/

MK publishing MK Publishing geeft verschillende methodes uit voor vo en mbo, in de richtingen (auto)techniek, groen en mobiliteit & 

transport. In ontwikkeling zijn leerlijnen voor diverse vo-profielen. Als uitgeverij zijn we sterk in maatwerk en spelen we in op 

toekomstbestendig onderwijs, voor iedere leerling.

https://www.mkpublishing.nl

Muiswerk Met één klik naar Muiswerk Online via Entree Federatie, zo simpel en krachtig kan digitaal onderwijzen zijn. Muiswerk 

Educatief is ontwikkelaar en uitgever van diagnostisch toets- en oefenmateriaal op het gebied van taal, rekenen & wiskunde en 

vreemde talen voor alle onderwijssoorten.

http://www.muiswerk.nl/

My Digital Schoolbook Kiezen voor My Digital Schoolbook is kiezen voor gemak en zekerheid. Het gemak van één aanspreekpunt voor al uw digitale 

leermiddelen. En de zekerheid van betrouwbaar advies en ondersteuning. Van een smartboard in het leslokaal, tot het beheer 

van uw volledige ICT-omgeving.

https://www.mydigitalschoolbook.com/nl/

myNetPay Guido de Bres - Xafax myNetPay is het webportal van NetPay een betaal en registratie oplossing voor het onderwijs. Gebruikers kunnen hiet het 

tegoed opladen, transactie historie inzien, kaart blokkeren, mobiel printen, erc

https://mynetpay.nl/

myNetPay Scalda - Xafax myNetPay is het webportal van NetPay een betaal en registratie oplossing voor het onderwijs. Gebruikers kunnen hiet het 

tegoed opladen, transactie historie inzien, kaart blokkeren, mobiel printen, erc

https://mynetpay.nl/

MySpot - Ontwikkelcentrum Een licentiekantoor voor de producten van het Ontwikkelcentrum https://myspot.ontwikkelcentrum.nl

NBD Biblion NBD Biblion levert een compleet pakket producten en diensten die bijdragen aan het succes van uw bibliotheek of 

(school)mediatheek. Wij selecteren, beschrijven en bieden het brede aanbod (nieuwe) titels aan dat op de Nederlandse markt 

uitkomt. Niet alleen boeken, ook andere media zoals dvd’s, cd-roms, daisy-roms en cd’s nemen wij in ons productenpakket op. 

Onze online dienst uittrekselbank is aangesloten op de Kennisnet Federatie.

http://www.nbdbiblion.nl/

Nieuwsbegrip - CED-Groep Nieuwsbegrip: dat is leren met het nieuws van de dag. Kies voor wekelijks actuele lessen voor begrijpend lezen, rekenen en 

schrijven, vele mogelijkheden voor het digibord en online leren. Het resultaat: méér plezier in de lessen. En dat levert betere 

resultaten op! Nieuwsbegrip in 't kort: • wekelijks begrijpend leeslessen, rekenopgaven en een filmpje aan de hand van de 

actualiteit • lessen op vijf niveaus (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO) • voor begrijpend lezen: vijf evidence based 

leesstrategieën • de contextopgaven van Nieuwsrekenen zijn een goede voorbereiding op de Cito-toets • gebruikers mailen 

suggesties voor het onderwerp van de week • meer plezier in begrijpend lezen en rekenen!

http://www.nieuwsbegrip.nl/

Noordhoff Noordhoff Uitgevers leveren producten en diensten voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, het middelbaar 

beroepsonderwijs, opleidingen voor professionals en het hoger onderwijs.

http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal

Noordhoff Noordhoff Uitgevers leveren producten en diensten voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, het middelbaar 

beroepsonderwijs, opleidingen voor professionals en het hoger onderwijs.

http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal

OERknal OERknal is een SaaS applicatie die mbo instellingen ondersteunt bij de OER creatie. Het gehele creatieproces wordt begeleid 

middels een workflow. Door te werken met deze applicatie heeft u meer overzicht over en inzicht in het proces. Geen losse 

Excel sheets meer, geen overtypwerk meer.

https://www.oerknal.eu/

Ondertekenen.nl Ondertekenen.nl is een online clouddienst, waarmee je eenvoudig documenten kunt (laten) ondertekenen, waarmerken of 

aangetekend versturen.

http://www.ondertekenen.nl/

Onderwijs Transparant Onderwijs Transparant biedt onderwijs regio’s de mogelijkheid om bovenschoolse processen digitaal in te richten. Onderwijs 

Transparant levert maatwerk modules voor samenwerkingsverbanden po en vo ter ondersteuning van Passend Onderwijs en 

de digitale overdracht van leerling dossiers.

http://www.onderwijstransparant.com/

Onderwijsonline MBO Utrecht Waar je ook bent, wanneer je maar wilt leren, ontwikkelen en begeleiden. Dat is OnderwijsOnline! Een moderne, eenvoudige, 

professionele digitale leer- & werkomgeving. 100% Cloud en any device.

https://onderwijsonline.nl/



Online-uitgaven - Lambo Uitgeverij LAMBO is een gespecialiseerde vakuitgeverij voor de kunstvakken en ontwikkelt in samenwerking met verschillende 

auteurs methoden en (online) uitgaven voor het voortgezet onderwijs.

https://www.lambo.nl/leerlingeninstructies-online-uitgaven

Ons Plein Intranetomgeving van Onderwijsgroep Tilburg https://www.onsplein.com

OnStage (Xebic) Met de OnStage applicatie kunnen scholen het samenwerkingsproces rondom de BPV met het bedrijfsleven én de studenten 

optimaliseren.

http://www.xebic.nl/nl/oplossingen/onstage

OnTrac -Xebic Met OnTrac is het eenvoudig om de totale examinering efficiënt te organiseren. Met OnTrac verminder je de logistieke- en 

administratieve druk op begeleiders en studentenadministratie. Bovendien kunnen onderwijsinstellingen de voortgang rond 

elk examen inzien en zo nodig bijsturen.

http://www.xebic.nl/nl/oplossingen/ontrac

Owik In Owik.net hou je je ervaringen bij. Alles wat je belangrijk vindt leg je vast. Je vaardigheden en interesses, je prestaties en je 

ideeën. Jij beslist wat je wilt publiceren en voor wie, en met een klik van je muis nodig je anderen uit om jouw publicaties te 

bekijken. Zo kun je jezelf professioneel presenteren. Op verschillende manieren en voor allerlei gelegenheden. Een sollicitatie, 

een nieuwe opleiding, of een belangrijke kennismaking.

https://www.owik.net/

Panopto Panopto is a video platform for sharing knowledge. It enables businesses and universities to record, webcast, manage, and 

search all of their video content.

http://albeda.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Default.aspx

Peppels ELO en Portfolio: een ijzersterk duo. De integratie van Portfolio- en ELO-functies biedt de best mogelijke ondersteuning bij 

gepersonaliseerd leren, de ontwikkeling van (vakoverstijgende) vaardigheden en formatief toetsen. Peppels brengt leerlingen 

in beweging, motiveert ze voor hun eigen leerproces en legt de focus op de mogelijkheden van elke leerling.

http://www.peppels.net/

Platform Leermiddelen - Ricoh Nederland Overstappen naar digitaal onderwijs, maar dan wel in je eigen tempo en op je eigen manier. Dat is werken met het Platform 

Leermiddelen. We helpen je eenvoudig je weg te vinden in het digitale onderwijstijdperk: met jouw school en didactische 

doelen als vertrekpunt, onafhankelijk van lesmethodes en technologie.

https://platformleermiddelen.nl

PO spiegel - DigiDoc Digidoc / Onderwijsspiegel.nl biedt een high-service enquêtetool waarmee onderwijsinstellingen tevredenheidsonderzoeken 

uitvoeren.

https://pospiegel.nl

Pronexus Onderwijsloket Pronexus is de maker van het onderwijsloket. De website via welke scholen en schoolbesturen digitaal aanvragen kunnen 

indienen bij de gemeente voor huisvesting, subsidies en bewegingsonderwijs. Het onderwijsloket is in gebruik bij een groeiend 

aantal gemeentes in heel Nederland. Daarnaast biedt Pronexus veel andere producten en diensten op het gebied van 

onderwijs zoals aanvragen leerlingenvervoer en leerlingenprognoses.

http://website.pronexus.nl/onderwijsloket

Qompas Qompas biedt complete LOB-methodes aan voor vmbo, havo en vwo. De methodes bieden een gestructureerd stappenplan 

aan en zijn voorzien van verschillende tests. Ook is het mogelijk om eigen LOB-activiteiten en opdrachten uit de praktijklessen 

in Qompas te verwerken. Alle resultaten worden automatisch opgeslagen in het portfolio van de leerling. Als decaan/mentor 

volg je gemakkelijk de voortgang van de leerlingen.

http://www.qompas.nl/

Quayn Quayn is een online toets- en examineringsplatform. Het speelt in de cloud (win)toetsen af van uitgeverijen en 

(onderwijs)instellingen.

http://www.quayn.nl/

Roosterpunt Roosterpunt is het platform waarmee middelbare scholieren hun rooster makkelijk en overzicht op hun mobiele apparaten 

kunnen bekijken, maar natuurlijk ook op de PC. Daarnaast zal Roosterpunt in de nabije toekomst mogelijkheden bieden voor 

het zelf toevoegen van afspraken en het bijhouden van huiswerk.

https://roosterpunt.nl/

RTTI online RTTI-online is het methode-onafhankelijke platform voor formatieve evaluatie dat de ontwikkeling van de leerling over de 

vakken en methodes heen samenbrengt en stimuleert, met of zonder cijfers. Feedback op maat voor de leerling, docent, 

vakgroepleider, teamleider en schoolleider.

https://rttionline.nl/

Samenvattingen.com Samenvattingen.com is ruim 19 jaar geleden begonnen als de eerste en enige website met alleen maar materiaal voor studie 

en opleiding. Daarvoor bestond de website als onderdeel van een bredere educatieve website (sinds 1996) voor het 

Voortgezet Onderwijs. Ieder jaar registreren circa 60.000 tot 80.000 nieuwe gebruikers zich op Samenvattingen.com.

https://www.samenvattingen.com/

Scholieren.com Scholieren.com is een platform dat middelbare scholieren in staat stelt elkaar te helpen door kennis te delen. http://www.scholieren.com/



School Analytics Met School Analytics heeft u een gereedschap in handen waarmee u doorlopend inzicht krijgt in de schoolprestaties op 

detailniveau. Dit kan per leerling, per vakgroep, per docent en zelfs per school gemeten worden. In de itembank van School 

Analytics zitten standaard al 75.000 toetsvragen. U kunt ook zelf kwalitatief hoogwaardige toetsen ontwikkelen met de 

gereedschappen en analyses die School Analytics biedt. Wij zorgen voor installatie, onderhoud en updates.

https://www.schoolanalytics.nl/login

Schoolexamenbank vmbo - Stichting Platforms VMBO De Schoolexamenbank vmbo is een online database met vragen en opdrachten voor schoolexamens die passen bij het nieuwe 

examenprogramma vmbo beroepsgericht. Docenten kunnen inloggen en een schoolexamen op maat samenstellen. De 

Schoolexamenbank vmbo is een doorontwikkeling van de Schoolexamenbank vmbo Groen.

http://www.schoolexamenbank.platformsvmbo.nl

Selectie aan de Poort Selectie van scholieren voor de opleidingen aan de USBO. https://sap.usbo.nl

SharePoint groepen - SLO Bij SLO willen we externen via hun Entree-account toegang verleden aan SharePoint projectgroepen van SLO. We willen dit 

doen via ADFS 3.0.

http:/projecten.slo.nl

Simulise Leerlingen en studenten moeten zich in de 21ste eeuw beter presenteren dan ooit. Vervolgopleidingen, werkgevers en 

opdrachtgevers verwachten inzicht in de competenties en willen weten wie ze voor zich hebben. Van onderwijsinstellingen 

wordt verwacht dat ze vaardigheden een vaste plaats in het lesprogramma geven. Daarom maakt het online portfolio van 

Simulise die vaardigheden inzichtelijk voor student en docent. Zowel tijdens de opleiding als daarna.

https://www.simulise.com/

SLIM Slim.nl is dé webwinkel voor het middelbaar (beroeps)onderwijs! Bij Slim.nl bestel je eenvoudig en met hoge korting legale 

software, laptops, tijdschriften, boeken en allerlei computeraccessoires. Deze korting kan oplopen tot wel 90%.

http://slim.nl/shop/login.aspx?auto=entree

SmartRekenen - Eduhint Educatieve applicatie voor het oefenen en toetsen met rekenen. https://www.eduhint.nl/

Stagerage Stagerage is een instrument voor de maatschappelijke stage om leerlingen online te matchen, te begeleiden en te beoordelen. 

Leerlingen, docenten, makelaars en stageaanbieders werken allemaal samen in één Stagerage.

https://www.stagerage.nl/

Stichting Praktijkleren Wij ontwikkelen onder andere examenproducten, praktijkwijzers voor de bpv, bedrijfssimulaties en projecten in de vorm van 

integratieve leeropdrachten of beroepenoriëntaties.

http://www.stichtingpraktijkleren.nl/portal/simulatie-

omgevingen/oo/?result=true

Stimmit - IT-Workz Adaptief, digitaal lesmateriaal https://www.stimmit.nl/

Student Selectie - Roadside Federatieve aansluiting ten behoeve van Selectie aan de Poort voor het hoger onderwijs. https://www.studentselectie.nl

Studieboekencentrale Studieboekencentrale is leverancier van studieboeken en educatieve diensten aan studenten en onderwijsinstellingen in het 

MBO/HBO/WO, studieverenigingen, bedrijven en overheidsinstanties.

https://www.studieboekencentrale.nl/

Studiematerialen demo - Iddink Bestelomgeving voor de studiematerialen binnen het MBO. en VAVO! http://eckbestellen.studiematerialen.nl/

Studiemeter - Deviant Studiemeter is de complete digitale leeromgeving waarbinnen Uitgeverij Deviant digitale leermiddelen en aanvullende 

lesmaterialen voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap aanbiedt.

https://www.studiemeter.nl/

Studiereader - Deviant Studiereader is een vernieuwende digitale leeromgeving van Uitgeverij Deviant waarin boeken en de methodesite Studiemeter 

in digitale en interactieve vorm worden geïntegreerd.

https://www.uitgeverij-deviant.nl/studiereader/

Studievoortgangsmeter - edufiles Online studievoortgangsmeter webapplicatie ontwikkeld voor ROC West Brabant. http://svm.markiezaat.nl/

Studio VO StudioVO ontwerpt Stercollecties voor het voortgezet onderwijs. Een Stercollectie is open digitaal lesmateriaal voor een vak, 

voor een leerjaar en op een bepaald niveau.

http://www.vo-content.nl/

Studyflow Studyflow is een adaptieve leeromgeving voor verschillende vakken in het VO en MBO. https://www.studyflow.nl/

StudyStore Studystore is dé studieboekenwinkel van Nederland. Jaarlijks leveren we boeken en materialen aan meer dan 200.000 

studenten aan een hbo-opleiding of universiteit. Dat doen we via de website, via negen campuswinkels en door intensief 

samen te werken met honderden studieverenigingen.

https://www.studystore.nl/

Studywise - Switch IT Solutions Op maat webshops voor onderwijs waarvan vaste producten worden aangeboden afhankelijk van het onderwijstype. https://shop.studywise.nl/

TaalPerfect Leer perfect Nederlands. Met de leeromgeving van TaalPerfect kunnen uw leerlingen of medewerkers online werken aan hun 

taalverzorging. Ideaal voor onderwijs en bedrijfsleven!

https://www.taalperfect.nl/

Teleblik Portal voor po, vo en mbo om bronnen van de publieke omroep te raadplegen. https://www.teleblik.nl/

The Learning Network - van Dijk Wij geloven dat iedereen met plezier moet kunnen leren. Plezier leidt tot motivatie en motivatie leidt tot succes. Plezier in het 

leren is dus essentieel voor het onderwijs. The Learning Network wil leerplezier voor alle leerlingen en studenten bereikbaar 

maken.

http://thelearningnetwork.nl



ThiemeMeulenhoff Educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff levert producten en diensten voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO 

en HBO en wil met haar kennis, ervaring en oplossingen waardevol zijn en blijven voor het onderwijs. Samen met scholen en 

docenten helpen we het leren te vernieuwen op een manier die past bij iedere lerende door innovatieve technologie met 

slimme leerontwerpen en didactische inhoud met elkaar te verbinden. Zo halen we samen meer uit ieders talent. Via Entree 

Federatie is het digitale lesmateriaal van de educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff bereikbaar.

https://www.thiememeulenhoff.nl/

ThiemeMeulenhoff Educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff levert producten en diensten voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO 

en HBO en wil met haar kennis, ervaring en oplossingen waardevol zijn en blijven voor het onderwijs. Samen met scholen en 

docenten helpen we het leren te vernieuwen op een manier die past bij iedere lerende door innovatieve technologie met 

slimme leerontwerpen en didactische inhoud met elkaar te verbinden. Zo halen we samen meer uit ieders talent. Via Entree 

Federatie is het digitale lesmateriaal van de educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff bereikbaar.

https://www.thiememeulenhoff.nl/

Tijd voor Geschiedenis Tijd voor Geschiedenis is de web based internetmethode voor het vak Geschiedenis voor alle leerlingen van het voortgezet 

onderwijs.

https://tijdvoorgeschiedenis.nl/

Toegang.org Faciliteren van toegang voor uitgevers Toegang.org

Toetskapstok - AOC Raad De Toetskapstok is een ondersteunend instrument bij het ontwikkelen en uitvoeren van toetsen en examens in het vmbo-

groen. Het instrument is door CINOP ontwikkeld in het kader van het Masterplan Kwaliteit vmbo-groen 2010-2013 van de AOC 

Raad, binnen het deelproject Toetsbeleid, en richt zich op verbetering en verankering van het toetsbeleid in het groene vmbo. 

Ieder AOC of zelfs iedere vestiging kan een eigen versie van de Toetskapstok maken en deze vullen met eigen documenten, 

formats en hulpmiddelen. Scholen kunnen dus een op maat gemaakte variant van de Toetskapstok maken. Alleen 

medewerkers van de eigen school hebben toegang tot deze gegevens.

http://toetskapstok.toetsplaza.nl/

Topografie in de klas Topgrafie wordt erg makkelijk met Topografie in de Klas. Leerlingen kunnen er online topografie oefenen, een eigen boekje 

downloaden en nog veel meer.

https://topografieindeklas.nl/

Trajectplanner Volledig studentvolgsysteem voor mbo en hoger onderwijs. Trajectplanner bewijst zich al jaren als een effectief en breed 

studentvolgsysteem. Het ondersteunt de onderwijsadministratie en docenten in het mogelijk maken van goed onderwijs. 

Ontwikkeld vanuit de praktijk heeft het alles wat er nodig is om effectief te borgen en te administreren.

https://www.trajectplanner.nl/

Tumult Het digitale lesmateriaal voor vaardighedenonderwijs van Tumult https://mijn.tumult.nl

Van Dijk Educatie Alles voor school: schoolboeken, geodriehoeken, rekenmachines, atlassen, woordenboeken, studieboeken en veel meer! https://www.vandijk.nl/webshop/

Vmbo Bouwen, Wonen en Interieur Het Platform vmbo BWI heeft als doel de positie van de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur in het vmbo te versterken en de 

kwaliteit van het bouwtechniek onderwijs wezenlijk te verbeteren. De activiteiten zijn primair gericht op het onderwijzend en 

coördinerend personeel van vmbo scholen met een afdeling Bouwtechniek. Het Platform is gesprekspartner binnen het 

onderwijsveld en de bedrijfstakken Bouwen, Wonen & Interieur.

https://www.vmbo-bwi.nl/

VO-content Het online leermateriaal van VO-content is open en flexibel inzetbaar. Deelnemers krijgen exclusief toegang tot twee 

rekenprogramma's en Eindexamensite.nl.

https://www.vo-content.nl/

Volution We geven verloren onderwijstijd terug aan de docent en helpen scholen om gepersonaliseerd en modern onderwijs verder 

vorm te geven.

https://vo-lution.nl/

Wikiwijsleermiddelenplein Hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, vergelijkt, maakt en deelt. Stel zo voor iedere onderwijssituatie de 

optimale leermiddelenmix samen.

http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl/

Xedule - Advitrae Xedule is een unieke web based oplossing die het volledige proces van plannen én roosteren integraal ondersteunt. De 

applicatie biedt onderwijsinstellingen volledige ondersteuning bij het optimaal inzetten van hun personeel en faciliteiten en 

het onder controle krijgen van geplande en gerealiseerde onderwijstijd. Werken via Xedule verbindt het onderwijs aan het 

roosterbureau en maakt het mogelijk knelpunten in een vroeg stadium te signaleren en op te lossen.

http://www.advitrae.nl/xedule

Xpressionlabs - Canon bestelportal XM Online druk-,print- en reprowerk bestellen https://www.xpressionmanager.nl/

YouDipity Wij vinden dat het vinden en delen van kennis op een gestructureerde en professionele manier toch gemakkelijk moet zijn. https://www.youdipity.com

Yubu Yubu is hét persoonlijke loopbaankeuze traject dat de leerling en zijn omgeving activeert. https://www.yubu.co/


