Aanvraagprocedure GroenGelinkt Expertscore (Vanaf 1-1-2013)
Vanaf 1 januari 2013 vervalt de Kwaliteitsmeter NME en worden NME lesmaterialen
voortaan gescreend door de GroenGelinkt Expertscore. Randvoorwaarde voor de
aanvraag is dat uw lesmateriaal in GroenGelinkt wordt getoond. Het lesmateriaal moet
daartoe of via de GroenGelinkt invoeromgeving zijn ingevoerd, of via de Digitale
NMEGids van EDSO zijn ontsloten naar GroenGelinkt. De GroenGelinkt Expertscore kan
alleen aangevraagd worden voor lesmateriaal, dus niet voor activiteiten, buitenlessen
e.d.
Procedure
1. Aanbieder zorgt ervoor dat zijn organisatie en het lesmateriaal via de
GroenGelinkt zoekschermen vindbaar zijn.
1. Organisaties die GroenGelinkt al gebruiken: U hoeft alleen het betreffende
lesmateriaal te metadateren in de GroenGelinkt invoeromgeving en maak
deze actief.
2. EDSO gebruikers:
a. Het is eenvoudig om uw lesmateriaal in EDSO’s Digitale NME Gids voor
GroenGelinkt vindbaar te maken. Voor meer informatie mail EDSO.
b. Vervolgens vraagt u toegang tot de GroenGelinkt Expertscore
applicatie aan door een mail te sturen naar info@groengelinkt.nl
waarbij u vermeld dat u EDSO gebruiker bent. De GroenGelinkt
Expertscore is onderdeel van de GroenGelinkt invoeromgeving.
3. Organisaties die nog geen gebruik maken van GroenGelinkt of EDSO’s Digitale
NME Gids: Meldt u aan bij GroenGelinkt via info@groengelinkt.nl. De
GroenGelinkt organisatie helpt u op weg bij het invoeren van uw
organisatiegegevens en lesmateriaal in GroenGelinkt.
2. Aanbieder vraagt Expertscore aan.
 Log in op de GroenGelinkt invoeromgeving.
 Klik op de link ‘Leermaterialen’ in de linkerkolom.
 Zoek het lesmateriaal waarvoor u de GroenGelinkt Expertscore wilt aanvragen in
de lijst, en klik in de rechterkolom op de link ‘aanvragen’.
 Lees de toelichting op de tab ‘Inleiding’.
 Vul de gegevens in de tab ‘Algemeen’ in.
 Klik in de tab ‘Organisatiescore’ op elke indicator een score aan.
 Optioneel Self-screening: Scoor het leermateriaal op alle indicatoren in de tab
‘Expertscore’, en zie het aantal sterren dat het lesmateriaal naar verwachting zal
ontvangen bij screening door de GroenGelinkt Expertscore
 Vraag de Expertscore aan door te klikken op de knop ‘Aanvragen’ bovenin het
scherm. U gaat dan akkoord met de voorwaarden op
http://www.groenkennisnet.nl/groengelinkt/Pages/expertscore.aspx

3. De aanvraag wordt in behandeling genomen.
De screening wordt altijd door één van de screeners van de GroenGelinkt
Expertscore uitgevoerd.
4. De screener neemt contact op met aanbieder en verzoekt om toezending van
het leermateriaal.
Alleen van toepassing indien het fysiek lesmateriaal betreft en het fysieke object
nodig is om de screening te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld wanneer het om een
leskist gaat).
5. De screener start met de screening.
6. De screener verstrekt de Expertscore.
In principe wordt de screening binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag en van
het eventueel benodigd fysiek materiaal afgerond. Daarna wordt de Expertscore
verstrekt. Deze wordt dan direct, incl. de 2 rapportages in GroenGelinkt getoond. U
ontvangt hiervan automatisch een melding per email.
7. De beheerder van de GroenGelinkt Expertscore stuurt u een factuur.

