Dé digitale leeromgeving
voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
Maak nu kennis met Acadin!
Gratis 6 weken op proef

Acadin daagt
leerlingen uit!
Acadin is dé digitale leeromgeving voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen in
het primair onderwijs. Een omgeving die is gevuld met interessante en uitdagende
leeractiviteiten over allerlei onderwerpen. Speciaal geselecteerd om het leren op
school voor deze kinderen te verrijken. Acadin helpt leerkrachten leerlingen te
prikkelen met uitdagende leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten, maar ook
met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les. Kenmerkend voor
deze leeractiviteiten is, dat ze een open karakter hebben. Leerlingen leren niet alleen
feitenkennis en vaardigheden, ze leren ook hoe ze moeten leren.
Acadin biedt > 500 leeractiviteiten voor groep 1-8
Acadin werkt met een groot team van inhoudelijk deskundigen
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• Er zijn >50 leeractiviteiten voor groep 1 en 2, voor kleuters

Zelfgestuurd leren
Kinderen leren niet alleen feitenkennis en vaardigheden, ze
leren ook hoe ze moeten leren. Acadin helpt kinderen bij
het zelf sturen van hun leerproces. Alle leeractiviteiten zijn
opgezet volgens een vast stramien en bieden ondersteuning
bij het vormgeven van verrijkingsonderwijs op maat en
zelfgestuurd leren.

“Acadin kan worden ingezet
voor alle leerlingen, maar is
vooral interessant voor leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken.”

Begeleiders/leerlingen kunnen selecteren op groep, duur
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opdracht, samen/alleen, 1,2,3-handjes, vaardigheden, vakken

Meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn vaak gewend dat ze

en intelligentiegebieden.

gemakkelijk iets leren, bijvoorbeeld doordat ze snel onthouden.
Ze zijn zich niet altijd bewust van de vaardigheden om te leren
en kunnen zich gaan vervelen. Door hen uitdagende opdrachten
te geven worden ze verleid om iets anders aan te pakken.
Ze ontdekken dat iets moeilijk is en leren andere/nieuwe
vaardigheden aan. Naast praktische, analytische en creatieve
vaardigheden zijn in Acadin tevens wijsheid en ethiek
opgenomen. Ook vakgebieden die van belang zijn voor het
leren in de 21e eeuw zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld
ict-geletterdheid en kunstzinnige oriëntatie.
Overal en altijd aan de slag met Acadin

Voor individuele leerlingen, groepjes én de hele klas

Leerlingen kunnen op school, thuis, maar bijvoorbeeld ook op

Acadin daagt meer- en hoogbegaafde leerlingen uit, maar

de BSO werken met Acadin. Leerlingen kunnen overal inloggen

kan ter aanvulling ook worden ingezet voor de hele klas.

op hun eigen omgeving en met de geplande leeractiviteiten

Bijvoorbeeld als input voor project- of themaweken en/of

aan de slag. Acadin is een veilig platform en geschikt voor alle

voor het werken in groepjes, waarbij alle leerlingen uit de

platforms, van smartphone tot iPad tot Chromebook.

klas gaan samenwerken. Acadin kan worden ingezet voor
plusklassen maar is ook tevens in te bedden in de dagelijkse
onderwijspraktijk.

Opbouw Acadin
Inhoud – leeractiviteiten groep 1-8
Planningsmodule – activiteiten
toekennen met startdatum en deadline
Begeleidingsmodule – beoordelen,
portfolio

Inzicht en planning

Uitgebreide ondersteuning

• Elke leerling wordt gekoppeld aan een of meer begeleiders

• Elke school met een (proef-)abonnement op Acadin krijgt

(leerkracht, coördinator, etc.).
• De begeleider selecteert (samen met de leerling)
leeractiviteiten en plant deze in.
• De leerling ziet na inloggen welke leeractiviteiten klaar
staan en wanneer deze moeten worden ingeleverd.
• De leerling zet na afloop van de opdracht het werk in
het eigen portfolio (documenten, foto’s en/of filmpjes) en
vult het evaluatieformulier in.
• De begeleider ziet in een oogopslag wat de leerling heeft
gedaan en geeft feedback op de evaluatie.

ter ondersteuning een vaste expert bij wie je vragen kunt
stellen en advies kunt krijgen over het gebruik.
• Acadin heeft diverse handleidingen (voor begeleider,
leerling en beheerder) en een startdocument voor
proefabonnees.
• Voor alle abonnees is er een technische, algemene en
inhoudelijke helpdesk.
• Scholen die starten met Acadin kunnen een standaardtraining volgen maar ook kiezen voor een traject op maat,
gegeven door ervaren experts met veel expertise op dit
gebied.

“Het is een soort van knutselen, maar dan leren. Als je iets verkeerd
doet, kun je het altijd nog opnieuw doen en dat is ook een beetje
leren. Het gaat ook om samenwerken en dat is leuk. Er staat bij wat je
moet doen. Bijvoorbeeld: je moet samen een brug maken van hout.”

“Acadin beviel zo goed dat
het al snel schoolbreed is
ingevoerd.”
10 redenen om te kiezen
voor Acadin
• Digitale leeromgeving voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
• >500 leeractiviteiten, selectie op o.a. niveau,
vakgebied, interesse en vaardigheden.
• In te zetten voor korte leermomenten én
de lange leerlijn.
• Inzetbaar voor individuele leerlingen en de

Prijzen
Een abonnement wordt afgesloten op
basis van het aantal leerlingen op de
school (bron: DUO – brinnummer) en kan
onbeperkt worden gebruikt gedurende
de abonnementsperiode.

hele klas – groep 1-8.
• Dankzij voortdurende doorontwikkeling
actueel en vernieuwend.
• Toekomstbestendig verrijkingsonderwijs

Abonnement voor scholen:
•	Brons (0-160 leerlingen op school)
prijs per jaar – 250 euro (incl. btw)

op maat.
• Overal inzetbaar, thuis en op school en geschikt
voor alle platforms.

• Zilver (161-320 leerlingen op school)
prijs per jaar – 500 euro (incl. btw)

• Ondersteuningsdocument voor leerlijn
zelfgestuurd leren.
• Ondersteuning door ervaren onderwijsexperts,

• Goud (321 of meer leerlingen op school)
prijs per jaar – 750 euro (incl. btw)

helpdesks en handleidingen.
• Vaste prijs voor gebruik door alle leerlingen,
begeleiders en ouders.

Voor besturen en samenwerkings
verbanden hebben we speciale tarieven.

Acadin gratis
6 weken op proef
U kunt Acadin zes weken verkennen, zodat u
kunt zien welke opdrachten wij uw leerlingen te
bieden hebben. Wilt u hier gebruik van maken?
Stuur dan een e-mail naar info@acadin.nl.

“Acadin heeft veel voordelen, je
ziet kinderen echt opbloeien!”
Interesse?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten?
Wij organiseren informatiebijeenkomsten voor
scholen bij u in de buurt (bijvoorbeeld bij uw
onderwijsadviesbureau) en webinars. Een compleet

Uitgebreide informatie over Acadin, vindt u op
onze website: www.acadin.nl. U kunt ook een
mail sturen naar info@acadin.nl of bellen naar
(070) 448 29 48.

overzicht van de data vindt u op onze website.
Wij kunnen ook een presentatie op locatie verzorgen
aan een bestuur en alle bijbehorende scholen.
U kunt om Acadin te verkennen een gratis proefabonnement afsluiten.
Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

EDventure

Edventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp in Nederland.

Bezuidenhoutseweg 161

Zij ondersteunt haar leden via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en

2594 AG Den Haag

stimuleert (gezamenlijke) innovatie. De onderwijsadviesbureaus vormen een landelijk dekkend
netwerk. De adviseurs staan dagelijks in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs

070 315 41 00

en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking.

info@edventure.nu

EDventure-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partner-

www.edventure.nu

schap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen.

