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Q & A – ACADIN, NIEUWE SITUATIE VANAF 1 AUGUSTUS 2015
Wat is Acadin?
Acadin is een digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen in het primair onderwijs. Acadin biedt
ruimte om de talenten van leerlingen verder te ontwikkelen en om verrijkend onderwijs op maat vorm
te geven. Acadin biedt ondersteuning aan onderwijsgevenden die de leerlingen hierbij begeleiden.
Binnen de Acadin-omgeving kunnen leraren uit het aanbod, leeractiviteiten selecteren die aansluiten
op de behoeften, mogelijkheden en interesses van de individuele leerling met cognitief talent.
Door wie en met welk uitgangspunt is Acadin ontwikkeld?
Acadin is een initiatief van SLO en Kennisnet. Het ministerie van OCW heeft deze partijen subsidie
gegeven om een digitale leeromgeving te ontwikkelen met verrijkende leeractiviteiten om verrijkend
onderwijs op maat te bieden dat is afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van talentvolle leerlingen
in het primair onderwijs.
Voor wie is Acadin?
Acadin blijft dé online leeromgeving voor talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen in het primair
onderwijs en hun begeleiders. De begeleiders kunnen bijvoorbeeld leerkrachten, begeleiders van
verrijkingsgroepen of ouders zijn.
Wat verandert er vanaf augustus 2015 voor Acadin?
Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opzetten en ontwikkelen van
Acadin, maar stopt nu met subsidiëren. Het ministerie heeft daarom afspraken gemaakt met EDventure
(de vereniging van onderwijsadviesbureaus) om het onderhoud en de ontwikkeling van Acadin vanaf
augustus 2015 voort te zetten.
Wie is EDventure?
EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. De onderwijsadviesbureaus
zijn actief in alle onderwijssectoren en faciliteren scholen in hun missie het beste uit leerlingen te
halen. De bureaus vormen een landelijk dekkend netwerk. Als extern, deskundig partner stimuleren zij
schoolontwikkeling door (wetenschappelijke) inzichten te vertalen naar de specifieke
onderwijspraktijk, scholen in contact te brengen met good practices, advies te bieden en
implementaties te begeleiden. Voor nagenoeg alle scholen zijn onderwijsadviesbureaus een bekende
partner – ook op het terrein van talentstimulering.
Wat betekent de overdracht concreet voor gebruikers?
Omdat de subsidie wegvalt, zal EDventure, om continuering en behoud van kwaliteit te kunnen
garanderen, gebruikers gaan vragen een vergoeding te betalen voor Acadin. In het schooljaar 20152016 is een overgangsregeling beschikbaar waarbij zowel bestaande als nieuwe gebruikers van
Acadin gratis gebruik kunnen maken van Acadin tijdens de eerste 6 maanden van het schooljaar.
In het tweede jaar geldt de normale abonnementsprijs. Voorwaarde aan de overgangsregeling is dat de
gebruiker een gebruikscontract voor 2 jaar afsluit.

Indien uw school geen vergoeding wil betalen, dan kunt u geen gebruik meer maken van Acadin na 1
augustus 2015.
Vanaf wanneer gaat de nieuwe abonnementsvorm in?
De nieuwe abonnementsvorm gaat in per 1 augustus 2015. Tot die tijd kunnen gebruikers kosteloos
gebruik maken van Acadin. Zodra dit bekend is, ontvangen huidige gebruikers van Acadin, medio
april 2015, informatie over abonnementsvormen en prijzen die per 1 augustus 2015 gelden. Deze
informatie zal ook geplaatst worden op de websites van Acadin en EDventure. Sowieso is besloten om
in het schooljaar 2015-2016 een overgangsregeling beschikbaar te stellen waarbij zowel bestaande als
nieuwe gebruikers de eerste zes maanden van het schooljaar gratis gebruik kunnen maken van Acadin,
mits zij een gebruikerscontract voor 2 jaar afsluiten.
Hoe kan ik mij abonneren op Acadin?
Zodra de abonnementsvormen voor Acadin bekend zijn, kunt u zelf aangeven welke
abonnementsvorm u kiest en op welke wijze u gebruik wilt (blijven) maken van Acadin. Medio april
zal deze informatie definitief bekend zijn.
Kan ik mij nu nog aanmelden voor Acadin?
Tot medio april worden nog nieuwe topdomeinen aangemaakt om in het schooljaar 2014-2015 Acadin
te gebruiken. Daarna kunnen scholen zich wenden tot EDventure voor een abonnement op Acadin
vanaf 1 augustus 2015.
Wanneer u zich vóór 15 juli aanmeldt, worden de gegevens van uw school en leerlingen in Acadin
meegenomen in de migratie van gegevens van Kennisnet naar EDventure. Na deze datum dienen deze
gegevens door de school opnieuw te worden ingevoerd.
Wat betekent de overdracht voor de inhoud en opzet van Acadin?
EDventure wil met Acadin passend onderwijs faciliteren voor cognitief talent (25% best presterende
leerlingen). De kwaliteit van leeractiviteiten staat bij EDventure voorop. Leerlingen kunnen op Acadin
blijven kiezen uit een ruim aanbod aan leeractiviteiten die zijn geselecteerd op hun geschiktheid als
verrijkingsmateriaal.
Wat verandert er aan het werken met Acadin?
De werkwijze en het inloggen bij Acadin blijft gehandhaafd. Iedere begeleider of leerling werkt hierbij
binnen een afgeschermd Topdomein dat enkel bestemd is voor de school, verrijkingsgroep of
gebruikersgroep waar hij/zij toe behoort. Tijdens het inloggen wordt bepaald bij welke groep de
gebruiker hoort en komt de gebruiker automatisch in het eigen Topdomein.
Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over Acadin?
Voor bestaande gebruikers blijft de huidige helpdesk het aanspreekpunt voor Acadin (tot 1 augustus
2015). Vanaf 1 april 2015 kunnen scholen met vragen over de nieuwe situatie vanaf 1 augustus 2015
terecht bij EDventure door een e-mail te sturen naar acadin@edventure.nu. Wanneer u graag iemand
persoonlijk wilt spreken over de veranderingen m.b.t. Acadin dan kunt u dit aangeven in uw e-mail.
Wij zorgen er dan voor dat u wordt teruggebeld. Vergeet in dit geval niet uw telefoonnummer te
vermelden en aan te geven op welke momenten u bereikbaar bent.
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