Talentvolle leerlingen vragen om meer!
Acadin is dé digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlin
gen) in het primair onderwijs. Deze unieke leeromgeving biedt ruimte om talenten van leer
lingen verder te ontwikkelen en om verrijkend onderwijs op maat vorm te geven.
EDventure zet onderhoud en ontwikkeling
Acadin voort vanaf 1 augustus 2015

Overgangsregeling voor schooljaar 2015-2016

Acadin is een initiatief van SLO en Kennisnet. Het ministerie van

2017), is het gebruik de eerste 6 maanden gratis. U betaalt

OCW heeft deze partijen de afgelopen jaren financiële onder

18 maanden 100% , 6 maanden 0% . U krijgt 24 maanden lang

steuning geboden om een digitale leeromgeving te ontwikkelen

100% toegang tot alle leeractiviteiten van Acadin.

Indien u een abonnement afsluit voor 2 jaar (schooljaar 2015 -

met verrijkende leeractiviteiten voor talentvolle leerlingen in
het primair onderwijs. Nu deze ondersteuning eindigt zal een
consortium van onderwijsadviesbureaus, onder de vlag van de

Let op!

branchevereniging EDventure, het onderhoud en de ontwikkeling

ontvangen voor 15 juli 2015, worden uw huidige gegevens/

van Acadin met ingang van 1 augustus 2015 voortzetten.

instellingen in Acadin niet overgedragen door Kennisnet/SLO aan

Het consortium zal om de verdere ontwikkeling van Acadin en
het behoud van kwaliteit te kunnen garanderen, gebruikers
vragen een vergoeding te betalen voor het gebruik van Acadin.
Het consortium heeft haar best gedaan de prijzen voor het
gebruik van de leeromgeving zo laag mogelijk te houden.

Indien wij geen abonnementsaanvraag van u hebben

EDventure. Dit betekent dat al uw gegevens binnen de Acadinomgeving verloren zullen gaan. EDventure ontvangt alleen
gegevens/instellingen van domeinhouders die een abonnement
hebben afgesloten. Indien u na 15 juli 2015 aangeeft Acadin te
willen blijven gebruiken moet u uw domein opnieuw inrichten.

Abonnementsprijzen Acadin met ingang van 1 augustus 2015
AANTAL LEERLINGEN

NETTO

BTW

VERKOOP

Abonnementen voor scholen
Brons

0 – 402

206,61

43,39

250,00

Zilver

41- 80

413,22

86,78

500,00

Goud

81 of meer

619,83

130,17

750,00

390,50

2.250,00

Abonnementen voor schoolbesturen
Platina

Max. 360 leerlingen3

1.859,50

Diamant

Max. 720 leerlingen

3.719,01

780,99

4.500,00

Ultiem

721 leerlingen of meer

5.578,51

1.171,49

6.750,00

Abonnementen voor samenwerkingsverbanden
Afhankelijk van de omvang van het samenwerkingsverband en het aantal deelnemende schoolbesturen kan een prijs op
maat bepaald worden4.
Dit abonnement kan dus afgesloten worden door scholen met in totaal maximaal 160 leerlingen
Dit abonnement kan afgesloten worden door schoolbesturen waar in totaal maximaal 1440 leerlingen onder vallen.
4
	Een prijs op maat of meer informatie voor een samenwerkingsverband kan aangevraagd worden via acadin@edventure.nu
2
3

Tarieven Acadin

Geïnteresseerd?

In bovenstaande tabel kunt u de abonnementsprijzen vinden

Wilt u een abonnement op Acadin, dan kunt u zich hiervoor

voor het gebruik van Acadin met ingang van 1 augustus 2015.

aanmelden via acadin@edventure.nu. Wilt u liever

In deze systematiek zijn de prijzen gebaseerd op het aantal

persoonlijk contact, dan kunt u dit aangeven in uw e-mail.

leerlingen van uw school/schoolbestuur dat behoort tot de

Wij zorgen er dan voor dat u wordt teruggebeld. Vergeet in

doelgroep van Acadin: dat wil zeggen de 25% talentvolle

dat geval niet uw telefoonnummer te vermelden en aan te

(best presterende) leerlingen per school/schoolbestuur.

geven op welk moment u bereikbaar bent.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

EDventure

EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden

Bezuidenhoutseweg 161

via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke)

2594 AG Den Haag

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

070 315 41 00

Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden

info@edventure.nu

dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen

www.edventure.nu

aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen.

