
Overzicht	  aanbieders	  	  
	  
Learnbeat/Dedact  	  
In	  het	  dashboard	  van	  Learnbeat	  staan	  alle	  theorie,	  opgaven,	  resultaten	  en	  toetsen	  in	  een	  
leeromgeving.	  De	  docent	  kan	  op	  basis	  van	  leerprofielen	  en	  capaciteiten	  de	  leerroute	  van	  de	  leerling	  
aanpassen.	  Daarnaast	  kan	  de	  docent	  eenvoudig	  leermateriaal	  toevoegen	  en	  aanpassen.	  
Meer	  informatie:	  Learnbeat.nl	  
Contactgegevens:	  Koen	  Strous	  info@dedact.nl	  	  
	  
Thieme	  Meulenhoff  	  
Tijdens	  de	  bijeenkomst	  wordt	  het	  dashboard	  ‘Edition’	  gepresenteerd.	  In	  dit	  dashboard	  zijn	  alle	  
Thieme	  Meulenhoff	  methodes	  aan	  elkaar	  gekoppeld.	  Met	  een	  druk	  op	  de	  knop	  krijgt	  de	  docent	  een	  
overzicht	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  leerling	  en	  is	  in	  staat	  op	  individueel-‐	  of	  groepsniveau	  de	  leerroute	  
aan	  te	  passen.	  Meer	  informatie:	  thiememeulenhoff.nl/voortgezet-‐onderwijs/mens-‐en-‐
maatschappij/aardrijkskunde/de-‐geo-‐onderbouw-‐9e-‐editie/over-‐de-‐geo/zo-‐werkt-‐de-‐geo/digitaal	  	  
Contactgegevens:	  Willemijn	  Arts	  W.Arts@thiememeulenhoff.nl	  	  
	  
Schoolpoort  	  
Schoolpoort	  heeft	  een	  dashboard	  waarbij	  je	  met	  een	  single	  sign-‐on	  de	  dagdagelijkse	  zaken	  kan	  
oplossen.	  Daarnaast	  heeft	  elke	  leerling	  zijn	  eigen	  portoflio	  waarin	  zijn	  naw-‐gegevens,	  zijn	  
presentaties,	  zijn	  leerprestaties	  en	  de	  analyse	  van	  zijn	  prestaties	  opgenomen	  zijn.	  
Meer	  informatie:	  Schoolpoort.nl	  
Contactgegevens:	  Jeroen	  Schultz	  jeroen@schoolpoort.nl	  	  
	  
Muiswerk  	  
Muiswerkprogramma’s	  zijn	  slimme,	  online	  taal-‐	  en	  rekenprogramma’s	  voor	  het	  onderwijs.	  De	  
programma’s	  helpen	  docenten	  om	  leerlingen	  op	  hun	  eigen	  niveau	  te	  laten	  werken:	  gepersonaliseerd	  
leren.	  Daarnaast	  beschikt	  Muiswerk	  Educatief	  over	  adaptieve	  en	  gevalideerde	  Meijerink	  
referentietesten	  Nederlands	  en	  Rekenen.	  
Meer	  informatie:	  Muiswerk.nl	  
Contactgegevens:	  Bram	  van	  Tongeren	  bram@muiswerk.nl	  	  
	  
Simulise  	  
Het	  dashboard	  van	  Simulise	  is	  een	  portfolio	  platform	  waarin	  de	  21	  eeuwse	  vaardigheden	  centraal	  
staan.	  Deze	  worden	  d.m.v.	  rubrics	  inzichtelijk	  gemaakt.	  Daarnaast	  beschikt	  het	  dashboard	  over	  een	  
leercommunity	  waarin	  leerlingen	  en	  docenten	  feedback	  op	  elkaar	  kunnen	  geven.	  
Meer	  informatie:	  Simulise.com	  
Contactgegevens:	  Hans	  van	  Vlaanderen	  hans.vanvlaanderen@simulise.com	  
	  
Malmberg  	  
In	  haar	  presentatie	  laat	  Malmberg	  zien	  wat	  nu	  al	  mogelijk	  is	  in	  haar	  digitale	  leermiddelen	  om	  dat	  
inzicht	  te	  verkrijgen.	  Om	  vervolgens	  samen	  met	  docenten	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  wat	  de	  gewenste	  
doorontwikkeling	  moet	  zijn.	  De	  dashboards	  die	  getoond	  worden	  komen	  uit	  de	  nieuwe	  digitale	  
leeromgeving	  en	  uit	  JUMP!	  een	  adaptieve	  grammatica	  trainer	  obv	  de	  Knewton	  leertechnologie.	  
Meer	  informatie:	  jump-‐malmberg.nl	  
Contactgegevens:	  Rianne	  Rhodes	  rianne.rhodes@malmberg.nl	  	  
	  
	   	  



	  
Microsoft	  
Microsoft	  gaat	  met	  u	  meedenken	  over	  uw	  visie	  op	  een	  dashboard	  zodat	  deze	  samen	  met	  u	  gemaakt	  
kan	  worden.	  
Meer	  informatie:	  microsoft.com/nl-‐nl/	  	  
Contactgegevens:	  Dirk	  van	  Oudvorst	  Dirk.vanOudvorst@microsoft.com	  	  
	  
Magister	  
Vanuit	  een	  overkoepelende	  positie	  kan	  Magister	  vakoverstijgende	  informatie	  tav	  vaardigheden-‐	  en	  
kennisontwikkeling	  samenvoegen	  met	  de	  uitgebreide	  LVS	  informatie	  in	  het	  systeem	  en	  de	  
organisatie	  van	  het	  leerproces.	  We	  zijn	  hierover	  regelmatig	  en	  intensief	  in	  contact	  met	  scholen.	  Ook	  
benieuwd	  naar	  de	  rol	  die	  Magister	  kan	  spelen	  in	  overkoepelende	  dashboards?	  We	  horen	  graag	  uw	  
feedback!	  
Meer	  informatie:	  schoolmaster.nl	  	  	  	  
Contactgegevens:	  Heleen	  van	  der	  Laan	  heleen@schoolmaster.nl	  	  
	  
It’s	  learning  	  
In	  het	  dashboard	  van	  It’s	  learning	  kunnen	  de	  vorderingen	  van	  leerlingen	  met	  behulp	  van	  leerdoelen	  
bijgehouden	  worden.	  Kunnen	  individuele	  leerroutes	  gefaciliteerd	  worden	  met	  behulp	  van	  VO-‐
content.	  
Meer	  informatie:	  Itslearning.nl	  
Contactgegevens:	  Jan	  Gijsselhart	  jan.gijsselhart@itslearning.com	  	  
	  
Noordhoff 	 
Noordhoff	  heeft	  het	  dashboard	  ‘Toetspunt’.	  Hierin	  wordt	  op	  diverse	  grafische	  wijzen	  een	  inzicht	  in	  
de	  leerprestaties	  van	  de	  leerling	  weergegeven.	  Hierin	  staan	  alle	  900+	  RTTI	  gecertificeerde	  toetsen	  die	  
een	  duidelijk	  en	  helder	  beeld	  geven	  van	  de	  van	  de	  vorderingen	  van	  de	  leerling.	  
Meer	  informatie:	  toetspunt.noordhoff.nl	  
Contactgegevens:	  Marcel	  Dol	  M.Dol@noordhoff.nl	  	  
	  
	  	  
	  
	  
	  


