Stap-voor-stap handleiding
Hoe krijgen studenten toegang tot digitaal lesmateriaal?
Bestel- en activeringsroutes
Deze uitleg is bedoeld voor docenten in het MBO. U krijgt inzicht in de
verschillende bestel- en activeringsroutes van online lesmateriaal voor studenten
in het MBO. Voor het activeren van uw eigen docentmateriaal is een aparte
uitleg beschikbaar.

MBO-scholen met ECK
 Stap 1.
Belangrijk is om te weten of uw
school werkt met de Educatieve
Content Keten, ook wel ECK.
Dit is een samenwerkingsverband in
het MBO. Ga naar
http://www.edu-k.nl/partijendistributie-en-toegang
om te controleren of uw school
meedoet met de ECK, of vraag het na
op school.
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 Stap 2.
Bij een ECK school is de route voor
het digitale lesmateriaal als volgt:
Studenten bestellen de materialen
bij de distributeur die de school
heeft gekozen.
Het digitale lesmateriaal wordt
beschikbaar gesteld via de ELO op
school. In de ELO staat een linkje
klaar voor studenten die het digitale
lesmateriaal hebben aangeschaft.
Afhankelijk van het gekozen product
kunnen er één of meer linkjes staan.
Staan er geen linkjes? Neem dan
contact op met de collega op school
die verantwoordelijk is voor de ELO
of met de distributeur waar het
lesmateriaal is gekocht.

MBO-scholen zonder ECK
 Stap 3.
Als uw school geen ECK school is dan
loopt de distributie en toegang van
studenten via een activeringscode.
De route gaat als volgt:
Studenten krijgen via school bericht
bij welke distributeur ze hun digitale
materiaal kunnen bestellen.
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Van deze distributeur ontvangen ze
één of meerdere e-mails met
instructies om de licenties te
activeren. Dit kan een pdf zijn met
een activeringscode of een directe
link in het e-mailbericht.
Hebben uw studenten geen
activeringscodes ontvangen? Neem
dan contact op met de distributeur
waar het lesmateriaal is gekocht.

Route via boekhandel
 Stap 4.
Studenten kunnen ook bij een
boekhandel naar keuze het
materiaal aanschaffen. In dat geval
ontvangen ze via de boekhandel één
of meerdere boekjes met daarin een
instructie en de activeringscodes
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 Stap 5.
De student gaat naar het adres dat
op de activeringscode staat, in dit
voorbeeld is dat
www.nunederlands.online.noordhoff.
nl
Bij alle andere methoden is dit
hetzelfde. Nadat een account is
aangemaakt, heeft de student
toegang tot het digitale lesmateriaal.

Vragen en ondersteuning
Voor vragen en ondersteuning kunt u terecht op www.mijnnoordhoff.nl of neem
contact op met onze klantenservice.
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