
IN 4 STAPPEN 
NAAR DIGITAAL LESMATERIAAL

Met dit stappenplan zorgen  
we er samen voor dat het  
digitale lesmateriaal werkt  

voor aanvang van het nieuwe  
schooljaar. In dit stappenplan  
kunt u precies zien wanneer  

de school iets moet doen  
en wanneer VanDijk  

iets moet doen. 

Start met zekerheid  
het nieuwe schooljaar! 1 

1. AANMAKEN DIGITAAL PROFIEL 2. COMPATIBILITEITSSCAN
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ACTIE:

MAART

Elke school kiest IT-systemen die het beste 
passen bij hun digitale- en onderwijsvisie, 
waaronder het besturingssysteem, device en 
browsers. Deze systemen hebben invloed op 
het functioneren van het digitale lesmateriaal. 
Om zeker te weten dat het materiaal goed 
functioneert in uw specifieke situatie moet u een 
digitaal profiel aanmaken in de Leermiddelenlijst 
op lml.vandijk.nl.

ACTIE SCHOOL:
AANMAKEN DIGITAAL PROFIEL

MAART

LEGENDA:
  SCHOOL
  VANDIJK

Nadat het digitaal profiel is aangemaakt en de 
leermiddelenlijsten zijn ingevoerd, ziet u direct 
of het leermiddel werkt in uw specifieke situatie. 
Ons systeem controleert per schoollocatie of de 
interactie tussen device (tablet, Chromebook, 
laptop etc.) en leermiddel met elkaar 
functioneren. Deze online compatibiliteitsscan 
maakt in één oogopslag helder of het gekozen 
lesmateriaal wel of niet werkt op de betreffende 
devices, besturingssystemen en browsers. Is dat 
niet het geval dan kunt u op lml.vandijk.nl een 
ander artikel selecteren of contact opnemen met 
uw relatiebeheerder voor een alternatief advies.

ACTIE SCHOOL:
ONLINE COMPATIBILITEITSSCAN

Bestemd voor scholen met een  
extern leermiddelen fonds of een 
gefaciliteerd leermiddelen fonds  
met Bundle.



VOORJAAR

5. KOPPELING EN SYSTEMEN 
TESTEN

4. KOPPELING EN SYSTEMEN 
TESTEN
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Start met zekerheid 
het nieuwe schooljaar!

In de voorbereiding op aankomend schooljaar 
voeren wij diverse systeemtesten uit in 
samenwerking met de keten.

Voor de start van het schooljaar doen we een 
zogenaamde “productie validatietest” . Dit 
betekent dat we een test doen waarbij wij via 
conference calls daadwerkelijk kijken hoe het 
digitaal lesmateriaal aankomt en of de content 
naar behoren functioneert. Er zijn verschillende 
scholen zorgvuldig geselecteerd zodat we de veel 
voorkomende schoolsituaties kunnen testen. 

ACTIE VANDIJK:
TESTEN

3 

3. TOEGANG TOT DE KETEN

Sc
ho

ol

Va
nD

ijk

ACTIE:

JANUARI

APRIL

Wij controleren of uw registratie van de 
contactpersonen voor DTDL (Directe Toegang 
Digitale Leermiddelen) nog klopt. Vanuit uw 
school is er één coördinator Directe Toegang. 
Deze persoon is het eerste aanspreekpunt 
voor toegang en ontsluiting van het digitale 
lesmateriaal. Dit is belangrijk aangezien deze 
coördinator een aantal essentiële taken heeft 
omtrent de voorbereiding, uitleverkeuze en bij 
mogelijke problemen. Wij controleren samen met 
de coördinator Directe Toegang of de registratie 
en technische koppeling van uw ELO-systeem als 
toegangsportaal voor DTDL correct en werkend 
is. De benoemde coördinator Directe Toegang 
kunt u doorgeven aan: customeroperations@
vandijk.nl

ACTIE SCHOOL: 
DOORGEVEN COÖRDINATOR 

Verder wordt geïnventariseerd welk systeem 
de leerlingen van een ID voorziet (IDP), welke 
ELO uw school gebruikt en hoe de school haar 
leerlingen toegang wil verlenen tot digitaal 
lesmateriaal in 2018 – 2019. Dit kan op drie 
manieren: 1. via de ELO/het schoolportaal;
2. via het distributeursportaal; 3. via de 
websites van uitgeverijen. Deze zogenoemde 
‘uitleverkeuze’ moet uiterlijk half mei bekend zijn. 

ACTIE SCHOOL: 
DOORGEVEN UITLEVERKEUZE


