
Mbo-studenten krijgen
eenvoudig toegang tot
digitaal leermateriaal
ECK Distributie en toegang

ECK Distributie en toegang is een samenwerking tussen scholen, distributeurs, uitgeverijen en softwareleveranciers

Inloggen
De student logt met zijn 

schoolaccount in op de ELO 
of een schoolportaal.

Distributie en toegang is geen experiment meer.
Veel scholen gebruiken deze oplossing al om studenten 
makkelijk toegang te geven tot digitaal leermateriaal.
Ook een groot aantal distributeurs, uitgevers en software-
leveranciers ondersteunt ECK Distributie en toegang.

Bewezen technologie
De oplossing werkt doordat scholen, distributeurs, 
ict-leveranciers en uitgevers samen een keten vormen. 
Er zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van 
gegevens, zodat bestellen, betalen, leveren en toegang 
krijgen tot digitaal leermateriaal heel eenvoudig wordt. 
Dit noemen we een standaard.

De kracht van samenwerken

Meer weten? www.edu-k.nl/distributie-toegang

Eén standaard, vele voordelen

Distributie en toegang, zo werkt het

ECK Distributie en toegang biedt de oplossing voor 
problemen bij het gebruik van digitaal leermateriaal.
Dit zorgt voor meer gebruiksgemak, meer keuzevrijheid en 
meer onderwijstijd. Wilt u deze oplossing ook voor uw school? 
Neem dan contact op met uw distributeur of Kennisnet:
0800 321 22 33 – support@kennisnet.nl.
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Naar de webshops
De student kan direct naar

verschillende webshops zonder 
opnieuw in te loggen.
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Bestellen
In de webshop bestelt de student 

eenvoudig zijn leermateriaal.
De leermiddelenlijst staat klaar.

Inzicht in licenties
Met een handig overzicht kan

de student de looptijd van
zijn licenties bijhouden.

Direct aan de slag
Enkele seconden na het bestellen 

staan de linkjes naar
het digitaal leermateriaal klaar.
Geen gedoe met vouchers meer!
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#1 #2 #3

Meer marktwerking door de toegang tot de keten 
te vereenvoudigen

Levert een fundament voor onderwijs op maat

Verhoogt het rendement van het leerplatform

voor bestuurders en onderwijsmanagers
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Geen gedoe meer met vouchers

Meer gebruiksgemak door een centrale toegangsplek 
tot het leermateriaal en single sign-on

Inzicht in de licentiestatus en meer transparantie
in het aanbod van (digitaal) leermateriaal 

voor studenten en docenten


