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VEELGESTELDE VRAGEN (v. 22 maart 2020) 

 

Beschikbaarheid lesmateriaal voor leren op afstand 

voor alle leerlingen in het Primair Onderwijs 

Waarom zetten educatieve marktpartijen deze stap? 
Scholen zijn hard bezig met het verzorgen van onderwijs op afstand. Elke school is anders, daarom 
hebben de educatieve marktpartijen nagedacht hoe verschillende scholen geholpen kunnen worden 
om leren op afstand mogelijk te maken.   
 
Hoe werkt de thuis-inlog? 
De in Basispoort samenwerkende uitgeverijen en netwerkleveranciers geregeld, dat vrijwel alle 
leerling-software voor leerlingen per direct ook thuis toegankelijk is. Dat geldt voor alle software van 
de uitgeverijen: Malmberg, Zwijsen, Noordhoff, ThiemeMeulenhoff, Blink, Royal Jongbloed, 
Muiswerk, Prowise Learn/Oefenweb, Nieuwsbegrip (CED-Groep), Cito Groeimeter en Kleuter in 
beeld, Ars Scribendi/Schoolsupport, Schrijven doe je zo (Bohn Stafleu van Loghum). 
  
Maakt jouw school gebruik van een aan Basispoort gekoppelde Netwerkomgeving? Dan is die 
omgeving meestal het startpunt voor de leerling thuis. Raadpleeg in dat geval de handleiding van 
ZuluConnect hoe leerlingen thuis kunnen inloggen. Bij Basispoort hoef je dan niets in te stellen. 
 
Loggen leerlingen op school altijd in via Basispoort? Dan zijn er mogelijk een paar handelingen nodig 
om de thuis-inlog te activeren, uit te voeren door de groepsleerkracht. Standaard staat de instelling 
voor een leerling om thuis te kunnen inloggen namelijk 'uit'. 
  
Instructie over hoe de leerkracht de thuis-inlog bij Basispoort voor leerlingen activeert is te vinden 
via https://info.basispoort.nl/Thuis-inlog-CORONA. 
  
Belangrijk: 
1. Raadpleeg de sites van uitgeverijen van jouw methoden voor gedetailleerde actuele informatie. 
2. Maakt je gebruik van ZuluConnect, raadpleeg dan bij vragen onze Infodesk & Support voor meer 
informatie. 
3. Houd https://info.basispoort.nl/nieuws in de gaten voor nieuws en updates over Basispoort. 
 
Kan ik snel gebruik maken ZuluConnect als ik nog geen Netwerkomgeving heb? 
Jazeker, we bieden zolang scholen gesloten zijn ZuluConnect gratis aan. Deze versie geeft leerlingen 
en leerkrachten snel en gemakkelijk toegang tot digitale toepassingen van uitgeverijen via de 
koppeling met Basispoort en de Kennisnet-federatie. Ook kunnen gemakkelijk (week)taken worden 
klaargezet. Wil je meer weten? Kijk op www.derolfgroep.nl/corona  
 
Welke uitgevers bieden - aanvullend op de gebruikte lesmethode - digitale licenties aan? 
Het is een initiatief van de uitgevers in het Primair Onderwijs: Malmberg, Zwijsen, Noordhoff, 
ThiemeMeulenhoff, Blink. Meerdere uitgevers in het primair onderwijs sluiten zich ook aan bij dit 
initiatief.  
  
 

https://www.derolfgroep.nl/download/thuis-inloggen-op-zuluconnect/
https://info.basispoort.nl/Thuis-inlog-CORONA
https://www.derolfgroep.nl/contact/
https://u12753794.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=COeKR3MUMWLCgqm-2FmfZLnY4JJJqgl7eMSwUkUFIqjJZLs2jnPGAyhdh-2B8F38Ho45uB1f_6JXzY-2FUeYw7XWgPb0SAm7LxebIgMRkPawmZPKglR28M8Z7UukKD60BR5KomGv3HrQGX5Uotub96dtWdtJYrTj9dwZsAmIz7mBi-2B3bDF8nfM8Gp2sGlCKF5UPUjen80QM4Wg3Mz2Wq2NDDhgn6O6uReWSW-2Br3aQ5OgbNywLmh0n9P-2Fdthz7vezAmIKj5aIQLD5HXxEIHIEAILb5XC0PW1Nn-2BYwmeaFhI5zdms9-2BV9pHseCdCGCjorNQOE-2F5DZ-2FIEh
http://www.derolfgroep.nl/corona


 

 

 
Hoe lang kunnen wij deze licenties gebruiken? 
De uitgevers die deelnemen in dit initiatief bieden deze licenties in ieder geval tot en met maandag 6 
april, de periode waarin de scholen gesloten zijn. 
  
Wij gebruiken alleen het folio (papieren) materiaal van de methode. Geldt dit aanbod ook voor 
ons? 
Ja, dit aanbod geldt juist voor scholen die nu nog niet het digitale materiaal bij de methode afnemen. 
  
Geldt dit voor alle digitale materialen? 
Het aanbod geldt voor het digitale materiaal bij de methodes die je nu al gebruikt. Dat is digitaal 
materiaal dat aansluit bij het lesmateriaal waar leerkrachten en leerlingen al mee vertrouwd zijn. 
  
Krijgen wij nu ook toegang tot digitale materialen van methodes die wij nog niet gebruiken? 
Nee, dit aanbod geldt alleen voor het digitale materiaal bij de methodes die je nu al gebruikt, niet 
voor andere methodes. 
  
Hoe krijgen wij toegang tot het leermateriaal? 
Dat gebeurt in principe via de bestaande kanalen. Onze klantenservice en accountmanagers kunnen 
je informeren over de stappen die gezet moeten worden om het materiaal voor jouw leerkrachten en 
leerlingen beschikbaar te maken.  
  
Hoe snel kunnen wij het aanvullende digitale materiaal gebruiken? 
De digitale licenties worden ontsloten via het gebruikelijk kanaal achter Basispoort en ZuluConnect. 
De toegang kan daardoor snel worden gefaciliteerd.  
 
Onze school maakt nog helemaal geen gebruik van digitaal leermateriaal, maar werkt voornamelijk 
met papier. Moeten we nu extra dingen regelen? 
Veel uitgevers hebben van de meest gebruikte werkboekjes in het Primair Onderwijs een PDF variant 
beschikbaar gesteld. Deze kun je downloaden via de website van de betreffende uitgever. Veel 
downloads staan ook op onze website www.derolfgroep.nl/corona. Daarnaast verzorgen wij ook 
actuele links naar beschikbare materialen op de website van de uitgevers. 
 
Ik wil er graag meer over weten en het liefst hier even over doorpraten. Met wie kan ik contact 
opnemen? 
Onze klantenservice en jouw accountmanager staat voor je klaar. We kunnen je adviseren en ook 
helpen met de bestelling en inrichting waar nodig. Ook staan we voor je klaar om je te helpen met 
alle andere vragen met betrekking tot deze bijzondere situatie waarin we ons nu bevinden.  
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