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(Dirk Van der Borgt, business-unit manager Basisonderwijs
Van In, Lieven Bossuyt, product owner bingel en Bram
Fabeck, project manager Van In)

dinsdag 28 april 2015

Internationale bekroning
voor bingel van Uitgeverij
Van In
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Uitgeverij Van In N.V. (Wommelgem), specialist in de ontwikkeling van
educatieve leermiddelen, heeft met bingel de prestigieuze "International
Educational Learning Resources Award" in de wacht gesleept op de
"London Book Fair International Excellence Awards 2015". Het Vlaamse
digitale leerplatform voor leerlingen en leerkrachten uit het lager onderwijs
haalde het in een internationale competitie van twee andere educatieve
uitgeverijen uit Ierland en de Verenigde Staten. Bingel werd in het verleden
al bekroond voor "Beste Belgische on-line content voor kinderen" in de
categorie "Professionals" uit de handen van Click Safe, een onderdeel van
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Child Focus. Van In, onderdeel van het Finse Sanoma, lanceerde bingel in
2011, maar het werd in september vorig jaar integraal vernieuwd. Om
leerlingen nog meer te motiveren werd in de nieuwe versie nog extra
aandacht geschonken aan gamification, motivatie en gepersonaliseerde
leerpaden. Op de vernieuwde bingel werden nieuwe werelden en verhalen
geïntroduceerd. Bovendien kan bingel nu ook op tablet worden gebruikt.
Daarnaast bevat het leerkrachtgedeelte bijkomende
differentiatiemogelijkheden om het beste uit elk kind te halen. Het platform
werd intussen ook in Wallonië (Wazzou.be), Zweden en Finland
geïntroduceerd. Bingel krijgt in september een vervolg in het secundair
onderwijs met het on-line leerplatform "diddit". Tijdens de zomervakantie is
een aparte Zomerbingel-app beschikbaar. Meer info: 03/491.94.34 of
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