Aanvulling 29 januari 2016
Mijn wensen richting ESRI zijn niet veel veranderd sinds mijn lijstje van juni vorig jaar (zie bijlage).
Het meest basaal is punt 5: een eigen ArcGIS Online account voor organisaties voor Blink. Dan
kunnen in elk geval op korte termijn de kaarten die Tim heeft gemaakt voor Makalu (en mijn
voorbeeldkaarten voor de kaartmodule) op het Blink account worden gezet. Binnen dit account kan
dan per kaart of app bepaald worden voor wie deze toegankelijk is: voor iedereen, voor Blink-users
of voor zelf te bepalen groepen (zie plaatje Delen voor een voorbeeld – lees Blink i.p.v.
Anaximander). Een groep zou bijv. Makalu-gebruikers kunnen zijn.

Verder lijkt het me dat op korte termijn de vraag beantwoord moet worden hoe de scholen
(leerlingen en gebruikers) toegang krijgen tot ArcGIS Online. Wordt in Nederland iets vergelijkbaars
met ConnectED in de VS opgetuigd (zoals Bart Smit afgelopen december meldde, zie afbeelding)?
Dan kunnen scholen een eigen (gratis) account aanvragen voor hun docenten en leerlingen.
Dat zou voor Blink heel mooi zijn omdat dan niet alle docenten en leerlingen die Blink materiaal
gebruiken ook ‘named user’ hoeven te worden binnen het Blink account. Ze gebruiken het eigen
account van de school voor toegang tot ArcGIS Online en krijgen toegang tot de Blink kaarten via
lidmaatschap van een groep (op basis van een licentie toegekend).
Afijn, zo lijkt het mij handig, maar misschien hebben Jan Willem en Mark een veel betere oplossing in
hun hoofd…

En dan de kaartmodule: ik zou het liefst op korte termijn beginnen met het aanleggen van een
verzameling kaarten à la Living Atlas, maar dan voor Blink. Ik zou het dan niet atlas noemen, maar
bijv. Hall of Maps / Kaartenzaal. Makalu-kaarten maken daar onderdeel van uit, maar uiteindelijk
omvat deze verzameling natuurlijk alle kaarten die je maar nodig denkt te kunnen hebben in het
onderwijs.
Ook deze verzameling richten we in binnen het Blink-account.
Samenvattend: op korte termijn een Blink account voor ArcGIS Online waarin we kunnen verzamelen
en bouwen.
De andere punten uit mijn verlanglijstje hebben meer te maken met ondersteuning bij het integreren
van een game-omgeving i.s.m. de HKU en daar moeten we zelf volgens mij eerst nog meer
duidelijkheid over krijgen.

