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Programma 

1. Introductie @ncyclopedie
2. Ruimte voor vragen vooraf
3. De drie ingangen
4. De wiki in
5. Boeken en instrumenten



INTRODUCTIE @NCYCLOPEDIE



Aanleiding

• Het Triple A gedachtegoed is aangepast en aangevuld op basis van nieuwe 
inzichten en ervaringen

• Het materiaal is steeds meer praktisch toepasbaar

• Online (niet alleen digitaal!) halen we nog meer uit die praktische 
toepasbaarheid 

• Een vervanging van de papieren versie



Behoefteonderzoek

• Waar hebben MBO-instellingen behoefte aan? 

• Belangrijkste uitkomsten:

- Vanuit verschillende invalshoeken de informatie benaderen
- Door de (structuur van de) encyclopedie en het nieuwe materiaal heen 

wandelen
- Verbanden zien tussen informatie en geïnspireerd worden
- Doelgericht zoeken
- Papier mag niet volledig verdwijnen



Systeemkeuze

• Semantische MediaWiki met een gebruiksvriendelijk voorportaal

• Semantiek: 
- dwarsverbanden en relaties in informatie tonen
- relevante suggesties obv jouw keuzes
- uitgebreid zoeken

• Voorportaal
- helpt je op weg
- drie soorten ingangen (gebruik makend van semantiek)
- voor gebruikers met verschillend kennisniveau en verschillende 

informatiebehoefte



Opbouw van de @ncyclopedie

Bekijk deze film op: https://vimeo.com/42289505

https://vimeo.com/42289505
https://vimeo.com/42289505


Semantiek - vastgelegd in een kennismodel

• Semantiek obv een kennismodel

• Laat zien welke informatie te vinden 
is en hoe de onderdelen zich tot 
elkaar verhouden



VRAGEN VOORAF? ROEPT U MAAR... 



3 INGANGEN



Home page



Home page - drie ingangen



Home page - drie ingangen

• Hoe werkt Triple A?
• Eerste kennismaking met 

Triple A
• 18 animaties: algemene 

info en over 
hoofdgroepen en 
kernsystemen

• Wat hebben we te 
bieden?

• Langs de structuur de 
diepte in

• Een verdere verdieping
• Achterover, lekker 

bladeren

• Waar ben je naar op 
zoek?

• Op zoek naar een proces/
use case

• Samenhang inzichtelijk
• Basiskennis Triple A 

wordt verondersteld



Ingang 1 - video’s over Triple A



Ingang 2 - blader door Triple A 



Ingang 3 - processen binnen Triple A



DE WIKI IN



Zoeken - direct de wiki in

• Zoekterm invullen en direct aan de 
slag

• Zoeken in al het materiaal



Zoeken - resultaten verfijnen



Wiki



BOEKEN EN INSTRUMENTEN



Boeken lezen

• De @ncyclopedie lezen als boek

• Maar dan altijd actueel en 
vernieuwd! 

• Samenstelling van wiki pagina’s die 
samen een boek vormen

• Lees online, print of download en 
lees op je iPad



Boeken lezen - altijd een actueel boek 



Boeken lezen - verschillende manieren



Boeken lezen - pdf en epub

Bekijk deze film op: http://www.screenr.com/7kn8

http://www.screenr.com/7kn8
http://www.screenr.com/7kn8


Instrumenten

• Bestaande en nieuwe instrumenten

• Toegankelijk aangeboden

• Alles bij elkaar: films, toetsen, 
modellen, presentaties, etc. 



Instrumenten - direct aan de slag



Vragen? 




