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Mijn school stapt over naar een 
ander digitaal leerplatform. Wat nu? 
 
Je bent docent en je maakt gebruik van één of meerdere programma’s van 
VO-content, namelijk Eindexamensite.nl, Oefenprogramma-Engels.nl 
Rekensite.nl, en/of Portfolio-site.nl. Je leerlingen hebben toegang tot deze 
programma’s door hun inlog bij een digitaal leerplatform of een leerling-
administratiesysteem (LAS) van de school, zoals bijvoorbeeld Magister of 
SomToday. In deze handleiding lees je wat je moet doen om te zorgen dat 
de gegevens van leerlingen bewaard blijven bij de overstap naar een ander 
LAS. 

Veranderen van leerplatform/LAS 

Elke gebruiker is via een School Entree-koppeling ingelogd bij de oefenprogramma’s 
en portfolio-tool van VO-content. Bij een overstap naar een ander leerplatform/LAS 
zal er een nieuwe Entree-koppeling worden aangemaakt. De gegevens en de 
voortgang van een leerling verhuizen niet automatisch mee.  

Rekensite.nl, OefenprogrammaEngels.nl & Portfolio-site.nl 

Aangezien leerlingen meerdere jaren gebruik kunnen maken van de programma’s 
van VO-content, is bij Rekensite.nl, OefenprogrammaEngels.nl en Portfolio-site.nl 
daarom een ‘overstapfunctie’ ingebouwd. Hierdoor kunnen scholen van 
leerplatform/LAS overstappen, zonder dat leerlingen hun voortgang kwijtraken. 
Hiervoor moet elke leerling éénmalig de volgende stappen doorlopen:  

1. De leerling logt in bij het nieuwe leerplatform/LAS. 

2. De leerling gaat naar www.rekensite.nl, www.oefenprogrammaengels.nl of  
www.portfolio-site.nl en klikt op inloggen.  

3. Het systeem herkent de leerling niet en vraagt de leerling zich opnieuw te 
registreren. De leerling moet zich dus opnieuw registeren, maar wel met 
hetzelfde school e-mailadres. 

4. Het systeem herkent bij registratie dat er al een gebruikersaccount bestaat 
met hetzelfde school e-mailadres. De leerling krijgt dan de melding:  
E-mailadres […] is reeds gebruik in het systeem. Geef een ander e-mailadres 
op of migreer het bestaande account naar je huidige schoollogin. 

5. De leerling klikt in deze melding op de link ‘migreer het bestaande account 
naar je huidige schoollogin’.  

6. Vervolgens wordt een migratiemail verzonden naar het school e-mailadres 
van het account. In deze mail staat een link ‘migratie afronden’. Om de 
migratie te bevestigen, klikt de leerling op deze link. Let op: de link werkt 
slechts één uur vanaf het moment dat de migratie is aangevraagd.  

7. Wanneer de migratie via de mail is bevestigd, dan wordt het ‘oude’ account 
(gekoppeld aan het oude leerplatform/LAS) omgezet naar een account die 
gekoppeld is aan het nieuwe leerplatform/LAS. Vanaf nu kan de leerling 
weer met de programma’s aan de slag, zoals hij/zij gewend was.  
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Eindexamensite.nl 

Bij Eindexamensite.nl is er (nog) geen overstapfunctie. Bij de overstap naar een 
ander leerplatform/LAS kunnen de voortgang en resultaten van leerlingen dus 
niet zomaar overgezet worden. Dit hoeft geen probleem te zijn. De meeste 
leerlingen beginnen namelijk pas in hun examenjaar met oefenen. Als een 
leerling al wel eerder begonnen was, dan kan de overstap ook een nieuw begin 
zijn, waarbij eerder gemaakte examens opnieuw gemaakt kunnen worden of 
leerlingen op een hoger niveau instromen.  

Helpdesk VO-content 

Heb je deze handleiding gelezen, maar kom je er nog niet uit? Neem dan contact 
op met onze helpdesk en we helpen je graag verder. Je kunt de helpdesk 
bereiken door het contactformulier op onze website in te vullen. Je ontvangt 
binnen twee werkdagen een antwoord. De helpdesk is daarnaast elke werkdag 
tot 12:00 telefonisch bereikbaar op: 085-0443100.  

 

https://www.vo-content.nl/contact/helpdesk/

