
v a k ke n n i s

Herkent u dat? Die vakbladen op de leestafel die nauwelijks gelezen 

worden? U wilt wel, maar u komt er gewoon niet aan toe. Educatiemaster 

helpt u hierbij. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Online, altijd en overal, wanneer u dat wilt
Educatiemaster heeft de beste artikelen uit gerenommeerde vakbladen en de online vakliteratuur 
gebundeld in een overzichtelijk, digitaal systeem. We bieden u dé manier om uzelf als leerkracht 
kwalitatief te blijven ontwikkelen. Dankzij uw eigen, unieke leesprofiel krijgt u alleen de voor u 
interessante informatie aangeboden, kunt u eenvoudig artikelen met collega’s delen, zoeken naar 
een specifiek onderwerp en inzicht verkrijgen in uw vergaarde kennis en leesgedrag.

Altijd bij de hand 
Kies uw favoriete leesmoment en lees op elk apparaat. Op school, in de trein, of gewoon op de 
bank; de artikelen op Educatiemaster kunt u altijd en overal lezen. Doordat u een eigen leesprofiel 
aanmaakt, vindt u snel de artikelen die u zoekt, op de momenten dat het u uitkomt.

Het werkt echt
Het blijkt dat door het gebruik van Educatiemaster meer vakliteratuur gelezen wordt. De groep 
leerkrachten die vakliteratuur leest, stijgt zo van minder dan 10 naar gemiddeld 45 procent. 
Op deze manier maakt uw school op een goedkope manier een enorme kwaliteitsslag.
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duizenden artikelen, op al uw apparaten

u vindt altijd wat u zoekt

lees veel en word Educatiemaster
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ze l f s t u d i e

Lees wanneer het u uitkomt en kies uw favoriete leesmoment.
Doordat u een eigen leesprofiel maakt, krijgt u artikelen aangebo-
den die bij u passen. Door het instellen van uw ideale leesmoment, 
krijgt u een artikel aangeboden op het moment dat het u uitkomt.

Educatiemaster: altijd en overal!
Educatiemaster is geschikt voor computer, tablet en telefoon. 
Op school, in de trein, of gewoon op de bank; de artikelen op 
Educatiemaster kunt u altijd en overal lezen.

Neem voor meer informatie contact op met training@heutink.nl

www.educatiemaster.nl

    
  voor 
professionals De artikelen die op 

Educatiemaster te 
vinden zijn komen uit 
de grootste educatieve 
tijdschriften van 
Nederland.

Het zoekwoord dat u 
invult fi ltert de meest 
recente artikelen uit 
deze bladen. 

610.015 budget account
610.016  standaard account
610.017 premium account

Budget
Beperkt toegang tot 
de artikelen.

Standaard
Toegang tot alle artikelen 
+ meer inzicht tot het lees-
gedrag (d.m.v. statistieken).

Premium
Als het Standaard account 
maar met eigen kennistool 
(waar u zelf uw documenten 
kunt toevoegen en beheren) 
+ uitgebreide statistieken + 
benchmarks m.b.t. leesgedrag.

Stel uw

eigen
abonnement

samen

Handig artikelen delen 
met collega’s!
De artikelen op Educatiemaster 
zijn eenvoudig onderling te delen 
met uw collega’s. U kunt zelfs 
groepen maken en op deze 
manier artikelen aan elkaar 
aanraden.
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