In de laatste weken voor de zomervakan1e hee3 Meesters Met Magister een enquête
uitgezet en we willen jullie bij deze de resultaten daarvan meedelen.

In de toelich1ng geven veel respondenten die “Ja, de Magister-interne ELO” hebben
geantwoord aan dat ze ook andere omgevingen gebruiken. Met name Teams, OneNote,
Google Classroom. Een school noemt Peppels.
Waar “externe ELO” is geantwoord, is de toelich1ng It’s Learning (3), Moodle (1) en Google
Drive (1).

In de toelich1ng komen met name de volgende reac1es voor:
• Het gebruiksgemak is aantrekkelijk: één plek voor alles, dat is laagdrempelig.
• Het maakt de aWankelijkheid van de leverancier erg groot. Dat is onaantrekkelijk
• Het maakt de aWankelijkheid van die éne toegangspoort erg groot: als Magister er
dán uit ligt, kun je helemaal niets meer.
• Het zou mooi zijn, maar niet tegen elke prijs,
• Het zou mooi zijn maar het moet func1oneel wél open blijven (voor ontwikkelingen
en andere spelers en producten).
Er is ook twijfel of Magister (al) voldoende stabiel is om die rol te kunnen vervullen.
De volgende vragen gaan over de prijsontwikkeling. De antwoorden hoeven denk ik niet te
worden toegelicht.

De meeste scholen van de respondenten hebben bezwaar aangetekend via het traject met
Sivon. Een aantal hee3 dat rechtstreeks bij Iddink en/of via de accountmanager gedaan.

De omstandigheid dat de koers overwegend als niet goed wordt ervaren verdient toelich1ng.
De vraag: “wat zou u liever niet zien?” Leverde op:
• Dat zaken opgelegd worden, gebrek aan keuzevrijheid
• Koppelverkoop
• Dat Iddink ac1viteiten ontplooit die niet horen bij de kerntaak/corebusiness
• Te grote prijsverhogingen
De vraag “Zijn er dingen die u mist in de visie?” Leverde op:
• Concrete realisering van personalisering
• Harmonisa1e van de huidige so3ware en modules
• Heldere en open communica1e

•
•

Ondersteuning van basale processen (PTA import, koppelingen, aanmelding e.d.)
Afstemming met gebruikers.

Er was een vraag over welke scholen betrokken waren bij het onderzoek dat Iddink hee3
uitgevoerd en dat voorafging aan de nieuwe visie en de aangekondigde prijsverhoging.
Van de 37 respondenten ware er slechts 2 die door Iddink in dit kader waren benaderd.
Die uitkomst lijkt te passen bij het laatste bolletje van de vorige alinea.
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