
The Knowledge Network (TKN), afkomstig uit Groot-Brittannië, voorziet 

organisaties in alle intelligente tools en expertondersteuning die zij 

nodig hebben om er voor te zorgen dat studenten leren en resultaten 

behalen. TKN heeft meer dan 20 jaar ervaring met het werken met 

school- en onderwijsorganisaties.

The Knowledge Network (TKN ) wilde graag een app waarin leerkrachten 

opdrachten konden maken, met externe links en embedded video’s, 

die zij aan de studenten in hun klas konden toewijzen. Relevante 

data stond al klaar in een ‘SIMS databank’, het meest gebruikte 

informatiesysteem voor scholen in Groot-Brittannië. Ze wilden graag 

routes maken: een boomstructuur van onderwerpen en opdrachten, 

voor een heel semester, die toegewezen konden worden aan de 

studenten. Leerkrachten zouden dan zelf de opdrachten, onderwerpen 

en routes afzonderlijk kunnen maken en zelf de hiërarchie kunnen 

bepalen. Vervolgens zou het voor studenten mogelijk zijn om aan hun 

eigen taken te werken, hun antwoorden te verzenden en zouden hun 

docenten het werk kunnen beoordelen.

We hebben KiPathways gemaakt, een leermanagement app, om 

leerkrachten en studenten te helpen het werken aan opdrachten 

meer effectief te laten verlopen. Docenten kunnen leerroutes voor 

studenten maken, passend bij hun mogelijkheden of cijfers en ze 

kunnen de routes toewijzen aan verschillende studenten. Studenten 

kunnen aan opdrachten in de app werken en hun antwoorden 

inleveren. Docenten kunnen vervolgens later deze antwoorden 

beoordelen en becijferen. Ook is het mogelijk om een privé contact 

te hebben tussen een leerkracht en een student. Leerkrachten 

beschikken tevens over een ruimte waarbij activiteit bij een opdracht 

zichtbaar is, zodat ze deze kunnen verbeteren.

We hebben deze verzameling van kwaliteitsapps volgens de 

planning gemaakt en gelanceerd voor het begin van het nieuwe 

schooljaar. De app is tevens beschikbaar op de iPad. De apps 

worden dagelijks gebruikt door honderden leerkrachten en 

studenten en zullen ook geïnstalleerd worden op meerdere 

scholen in Groot-Brittannië. We hebben geholpen om hun visie 

over het verbeteren van de productiviteit van leerkrachten, 

studenten en ouders te realiseren, met behulp van Office 365 

technologieën.

KiPathways en KiHR apps die door ons zijn ontwikkeld, staan op 

Microsoft Office365 educational solutions page
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