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Beste docent,  

Deze brief bevat belangrijke informatie over de overgang naar de nieuwe leeromgeving van het 

Platform vmbo BWI. 

Zoals u waarschijnlijk bekend is, krijgen de BWI afdelingen vanaf de zomer de beschikking over een 

geheel nieuwe leeromgeving. Graag willen we u in juni er kennis mee laten maken. U kunt dan ook 

bestellingen voor het nieuwe schooljaar plaatsen en de omgeving alvast inrichten. En u kunt uw 

leerlingen een keer in laten loggen; daar is vaak aan het einde van het schooljaar wat meer rust voor 

en dan weet u dat het goed gaat. 

Voor het leerproces van uw leerlingen blijft de huidige leeromgeving tot de zomer actief onder de URL 

vmbo.bwinet.nl.  

Licenties en praktijkopdrachten 

Tot 1 juni: De bestellingen die u in de webshop plaatst worden als vanouds afgehandeld. U 
krijgt dus licenties in de mail voor de huidige leeromgeving en de 
praktijkopdrachten in de huidige opmaak. 

2 en 3 juni: De webshop is gesloten   

Vanaf 4 juni:  De licenties van de bestellingen die u in de webshop plaatst worden direct aan de 
nieuwe leeromgeving toegevoegd. Van de praktijkopdrachten krijgt u in het 
algemeen de nieuwe opmaak. De wijze van bestellen verandert niet; alleen de 
licenties worden op een andere manier uitgeleverd. 

 

Samengevat: bestellingen tót 1 juni leveren licenties op voor de huidige leeromgeving. Bestelt u ná 1 

juni? Dan komen de licenties in de nieuwe leeromgeving terecht. 

Niet gebruikte licenties 

Vanaf medio juni krijgt u de mogelijkheid ongebruikte licenties om te wisselen voor nieuwe. We 

informeren u daar nog nader over. 

Overzetten van leerlingen 

Om te voorkomen dat de nieuwe leeromgeving vervuild wordt met gegevens van leerlingen die geen 

gebruik meer maken van de leeromgeving (bijvoorbeeld omdat ze van school af zijn) zetten we alleen 

actieve leerlingen over. Dat doen we op basis van een automatisch selectiecriterium. Mocht u toch 

leerlingen missen, dan kunt u dat aan ons doorgeven en zetten we ze erbij, uiteraard met hun 

licenties. Tip: kijk alvast voor de zomervakantie of u leerlingen mist. 

Bijeenkomsten 

In juni organiseren we drie kennismakingsbijeenkomsten en een webinar. De i.v.m. corona beperkt 

toegankelijke bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 9 juni in Hoevelaken, woensdag 10 juni in Wijk 

en Aalburg en donderdag 11 juni in Heerenveen, ontvangst 15.30 uur en start van het programma 

om 16.00 uur. Het voor iedereen toegankelijke webinar vindt plaats op maandag 15 juni om 16:00 

uur. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijlage. 
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Inloggen 

In de week van 8 juni krijgt u van ons een inlogaccount voor uw schoolomgeving toegestuurd voor de 

nieuwe leeromgeving. U krijgt dan tevens meer informatie over het voor de eerste keer inloggen 

voor u, uw collega’s en de leerlingen. Ook tijdens de bijeenkomsten en het webinar wordt aandacht 

besteed aan de eerste inlog.  

Stand van zaken 

In juni is veel al gerealiseerd. Zo zijn alle beschikbare modulen en Basisveiligheid omgezet en de vier 

profielmodulen en een aantal van de  meest gebruikte keuzevakken voorzien van teksten die 

makkelijker leesbaar zijn voor vmbo leerlingen. Ook zijn voortgang en licentieschermen 

geïmplementeerd en kunnen zowel u als uw leerlingen inloggen met een gebruikersnaam en 

wachtwoord, maar ook via de Entree koppeling van Kennisnet. Aan een aantal andere zaken werken 

we gestaag door om die gereed te hebben voor de start van het nieuwe schooljaar, zoals fine-tuning 

van tekst, toevoegen van tussen- en eindtoetsen en de verklanking van de tekst. 

Bewaren voortgang 

In de overgang van de huidige naar de nieuwe leeromgeving nemen we zoveel mogelijk gegevens 

mee (docenten, leerlingen en licenties). Helaas laat de techniek van de huidige leeromgeving het niet 

toe ook de voortgang van uw leerlingen mee te nemen. Daarom het verzoek de voortgang van uw 

leerlingen op papier of anderszins te bewaren. 

Supportdesk 

De nieuwe supportdesk is inmiddels in de lucht. U kunt hen bereiken via 088 0808 838 of 

platform@vmbo-bwi.nl. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie of 

andere vragen of opmerkingen, dan kunt u nu al contact met hen opnemen. 

 

Het Platform heeft het afgelopen jaar achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe 

leeromgeving. We zijn blij u er nu ook kennis mee te laten maken en gaan de komende jaren verder 

om meer nieuwe elementen en onderdelen aan de leeromgeving toe te voegen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur 

 

 

Leen Prins, voorzitter 
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