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LEES OVER
uw ICT vraagstuk
ONLINE

56

COMMUNICATIE

12

PRESENTATIEMIDDELEN

06

DIGITALE
WERKOMGEVING

Interactieve presentatiemiddelen
maken het onderwijs boeiender,

GEFUNDEERD DIGITAAL WERKEN,
LEREN EN COMMUNICEREN

uitdagender en helpen om de lesstof

Altijd en overal met elk apparaat kunnen werken,

beter over te brengen. Er zijn talloze

zodat het team van docenten en medewerkers optimaal

mogelijkheden om passende keuzes

kan (samen)werken, communiceren en beheren.

te maken bij elk type onderwijs.

64

Professioneel en efficiënt communiceren draagt bij aan goed onderwijs.
Relaties met leerlingen, ouders en medewerkers zijn belangrijk.
Verschillende mogelijkheden om online te communiceren kunnen
hierbij helpen.
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INFRASTRUCTUUR

& CONNECTIVITEIT

DEVICES

VEILIGHEID &
IDENTITEITSMANAGEMENT
Gegevens veilig beheren is een belangrijke

68

verantwoordelijkheid van scholen. Bij dit
onderwerp kunnen technische oplossingen
bijdragen aan de veiligheid van data binnen
elke school.

ADVIES

Alles in huis voor het voortgezet ICT & digitalisering

& BEGELEIDING

Hoe kiest u uit het enorme aanbod

Altijd een stabiele verbinding is een

de devices die passen bij uw onderwijs?

voorwaarde voor docenten om goed te

Waar moet u op letten? Krijgt elke leerling

kunnen werken en lesgeven. En wat

Adequate oplossingen en praktische

een eigen device? En hoe gaat u al die

moeten leerlingen zonder WiFi? Lees over

begeleiding zijn nodig om tot goede

apparaten beheren? Digitalisering biedt

de mogelijkheden op dit gebied.

keuzes te komen. En als keuzes zijn

mogelijkheden en stelt elke school voor

gemaakt en oplossingen zijn gerealiseerd

nieuwe vraagstukken.

dan komt een belangrijke stap. Het

“ uitdagend voor
leerlingen, plug & play
voor docenten ”
2

begeleiden van gebruikers om te leren
werken met de ICT-oplossingen.

80

OVER

HEUTINK
Lees ons verhaal en ontdek meer
over de labels, merken, partners en
mensen achter Heutink voortgezet.

3

Prettig digitaal werken,
leren en communiceren

Online
communicatie
Professioneel en efficiënt communiceren
• Responsive website
• Magister koppeling
• Narrowcasting
• Communicatieportaal o.a. voor ouders
• Online kennisbank/schoolgids
• Makkelijk beheerdersdashboard

Digitale werkomgeving
Altijd en overal met elk apparaat kunnen werken
• Digitale werkplek in de cloud
• Onderling samenwerken
• Intranet
• Videoconferencing
• Projectbased learning

Presentatiemiddelen
Interactief lesgeven en samenwerken
• Touchscreens
• Digiborden
• Slimme schermen
• Interactieve beamers
• Scrum for Education

Advies
& begeleiding
Adequate oplossingen en praktische
begeleiding
• Advisering bij investeringen
• Implementatie- en adoptiebegeleiding
• ICT-bekwaamheid
• Trainingen / workshops / bootcamps
• ICT-beleidsondersteuning
• Maatwerk ondersteuning

Devices
De juiste keuze voor uw onderwijs
• Laptops
• Chromebooks
• Tablets/iPads
• Vaste werkplekken
• Veilig opladen en opbergen
• Mobile Device Management

Veiligheid
& identiteitsmanagement

Infrastructuur & connectiviteit

Gegevens veilig beheren
• AVG-diensten dataminimalisatie
• AVG- en privacydashboard
• Identity Governance and
Administration

Altijd een stabiele verbinding
• Wireless, Switching en Firewalling
• Managed, WaaS of hybride
• Flexibel, betrouwbaar en eenvoudig

Alles in huis voor het voortgezet ICT & digitalisering
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PRESENTATIEMIDDELEN

Haal nog meer
uit uw touchscreen

SMARTboard
touchscreen

Predia Soundbar

4.	Meeslepend lesgeven
in beeld én geluid
voor de Predia soundbar, voor een nóg

is de beamer ook een verantwoorde

completere educatieve ervaring.

keuze. Een nieuwe trend die we zien,

•	Ideaal voor luistertoetsen, filmpjes en

is dat beamers geheel lamploos worden.

is niet meer nodig waardoor er nauwelijks
nog onderhoud nodig is. U heeft de keuze uit

•	Meer aandacht, meer impact

Predia Touch: verrijdbaar,
met elektrische hoogteverstelling

4 VOORDELEN

•

Voorzien van de meest gebruikte schrijf-

1.	De ruimte krijgen voor uw lessen

touchscreens van verschillende sterke merken,

Een touchscreen kan eenvoudig aangesloten

van ons eigen merk Predia tot het merk

worden op het device van de docent.

SMARTboard.

• Binnen 10 seconden opgestart met één druk

Predia touchscreens zijn speciaal gemaakt voor

• Meer tijd, rust en ruimte om les te geven

INTERACTIEVE
BEAMERS

het onderwijs en hebben al jarenlang hun kracht

• Gebruiksgemak

aanmelden/inloggen bij een website
•	
Alles wat u doet opslaan zodat u
er later aan verder kunt werken

3.	Slimme software waarmee u
alles kunt

bewezen in klaslokalen. Voor veel scholen zijn de

Dankzij allerlei web-based software

touchscreens van Predia de absolute favoriet door

kunt u de educatieve mogelijkheden van

gebruiksvriendelijkheid, uitstekende technische

2. 	Direct schrijven en tekenen

uw touchscreen optimaal benutten.

specificaties, strak design en ultrakorte reactietijd.

	Een touchscreen is voorzien van een

•	Eenvoudig filmpjes en afbeeldingen

superhandige schrijftool die u direct kunt

toevoegen
•	Thuis lessen op uw eigen device
voorbereiden en opslaan voor gebruik
op het touchscreen
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SCHERMEN IN
LARGE FORMAT

1. Padlet

Mededelingen over afwezigheid, rooster-

u uw leerlingen bijvoorbeeld digitale muurkranten

wijzigingen of ander nieuws worden

kunt laten maken.

bij de entree, in de schoolgangen of de
docentenkamer goed zichtbaar met

2. Mentimeter

Bij grote ruimtes en als de behoefte

onze narrowcastingoplossing. Groot

U stelt vragen die uw leerlingen met hun eigen

van docenten ligt bij een combinatie van

formaat schermen zijn speciaal ont-

device beantwoorden. Heel geschikt om bijvoor-

conventioneel schrijven en interactief

wikkeld om de hele dag aan te staan.

beeld met de hele klas een mooi vormgegeven

lesgeven, kan een interactieve beamer

Een gewoon TV- of computerscherm is

woordweb te maken.

met een projectiebord de oplossing zijn.

dan ontoereikend. Deze grootformaat

op de knop

Alles in huis voor het voortgezet ICT & digitalisering > PRESENTATIEMIDDELEN

interactiever dan ooit.

Een touchscreen biedt volop mogelijkheden om uw les extra boeiend,
extra levendig en misschien ook wel
extra leerzaam te maken. Daarin kunt
u zo creatief zijn als u zelf wilt.
Maar er zijn ook praktische tools die
al online klaar staan en die u gratis
kunt gebruiken. Zoals:

Een gebruiksvriendelijk digitaal prikbord waarmee

en tekenfuncties
•	
Direct beschikbaar, zonder gedoe met

gebruiken.

Kortom, de beamer is verbeterd en

helder en verstaanbaar

Predia Touch Ultra+ en Flow

vervolg op de eerste digiborden. Een beamer

schaalbaar en heeft een hoge resolutie.
Door de stijging in de lichtopbrengst,

•	Geluid zoals het bedoeld is: krachtig,

Touchscreens zijn een interessant en logisch

De beeldkwaliteit van beamers is

Kies bij uw Predia touchscreen ook

andere audiovisuele content

TOUCHSCREENS

3 TIPS TER INSPIRATIE

“De docenten
staan centraal
bij het maken
van keuzes.”

schermen zijn van uitstekende kwaliteit

3. Kahoot!

met een sterk verbeterde lichthelder-

Met Kahoot! maakt u zelf quizjes voor uw

heid waardoor content van afstand goed

leerlingen. Ideaal om bijvoorbeeld voorkennis

leesbaar is.

op te halen of te checken of uw leerlingen
de les hebben begrepen.

Wilt u een hele grote presentatiewand?
Door de grootformaat schermen te
combineren, ontstaat een strakke videowall die opvalt tijdens bijvoorbeeld events
op school.
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INTERVIEW

Speciale
oplossingen
De Eduvier Onderwijsgroep omvat twaalf scholen,
verdeeld over zeventien vestigingen. Een van deze
scholen, het Aurum College in Lelystad, ging naar
een nieuwe locatie. Een ideale kans voor een complete

BEHOEFTE AAN GOEDE DIGITALE

KANT EN KLARE OPLOSSING

werken met de schermen heel

is alleen dat er geen muur is waar je

Het systeem werkt uitstekend,

middelen. Met succes: het Aurum College geldt

HULPMIDDELEN

Heutink ICT is voor Eduvier dé

prettig vonden, maar dat ze ook

zomaar even een projectscherm aan

ik heb zelf al een paar mooie

Het Aurum College biedt voortge-

partner als het gaat om digitale

af en toe notities wilden kunnen

zou kunnen hangen. Als oplossing

sessies mogen meemaken in

inmiddels als een paradepaardje binnen Eduvier.

zet speciaal onderwijs tot en met

presentatiemiddelen. “Op al onze

maken zonder dat het scherm de

hebben we op advies van Heutink

de aula.”

havo-niveau. “Dat hoge niveau is in

scholen maken we gebruik van

hele tijd aan staat. Die wens heeft

ICT gekozen voor een 135 inch-

Nederland best bijzonder”, aldus

digiborden en touchscreens die

Heutink ICT vertaald naar een

scherm dat we vanuit een verhoogd

MEERWAARDE

Raymond. “Op deze school zitten

door hen zijn geleverd. We trekken

kant-en-klare oplossing waarbij

plafond automatisch naar beneden

Raymond heeft veel waardering

vooral leerlingen die zich op een

al een aantal jaren samen op om

er aan weerskanten van de touch-

kunnen laten rollen als we het

voor de manier waarop Heutink ICT

hoger niveau willen voorbereiden

overal de juiste presentatiemiddelen

screens whiteboards hangen.

nodig hebben. Het is een oplossing

te werk gaat. “Ze denken praktisch

Raymond Brettschneider verzorgt

op een baan of studie. Daarvoor

gerealiseerd te krijgen. Zo ook in

Zo krijg je de uitstraling van een

die perfect bij de school past, ook

mee en hebben heel veel onderwijs

met twee collega’s het ICT-beheer

biedt het Aurum College een vorm

het nieuwe gebouw van het Aurum

digibord met de functionaliteit van

omdat het scherm in dat verhoogde

ervaring bij zich. Het is net alsof je

voor de Eduvier Onderwijsgroep

van onderwijs op afstand. Dat houdt

College. Een belangrijke vraag

een touchscreen. Dat bevalt de

plafond niet kan worden beschadigd

ineens met een heleboel andere

en alle scholen die tot de groep

in dat de leerlingen veel gebruik

was natuurlijk: waarmee gaan de

docenten heel goed. Het feit dat

door onstuimige leerlingen.

scholen samenwerkt. Dat is echt

behoren. “Wij zijn verantwoorde-

maken van een digitale leeromge-

docenten straks lesgeven? Om die

de schermen niet de hele dag aan

Zo kregen we ook het advies om

een meerwaarde ten opzichte van

lijk voor alles wat op ICT-gebied

ving. Op de school zelf hebben we

vraag te beantwoorden, hebben we

staan, is natuurlijk ook bevorderlijk

het scherm te bedienen met een

andere aanbieders van presentatie-

plaatsvindt: computers, servers

een aantal vakdocenten en vooral

samen gekeken naar wat de meest

voor de duurzaamheid.”

losse afstandsbediening in plaats

middelen. Wij hoeven ook niet zelf

en netwerken maar ook digitale

veel mentoren die alles begeleiden.

passende opstelling zou zijn. Daarbij

van met een vrij toegankelijk

met een compleet voorstel te komen

presentatiemiddelen. Wat onze taak

Het onderwijs op het Aurum College

hebben we ook rekening gehouden

COMPLEET PRESENTATIE

bedieningspaneel in de ruimte

van hoe we het willen hebben.

extra uitdagend maakt, is het feit dat

is grotendeels digitaal, daarom is

met de input van de docenten.

SYSTEEM VOOR DE AULA

zelf. Het zijn dingen die we anders

Wij schetsen waar we behoefte

alle Eduvier-scholen een vorm van

het belangrijk dat we goede digitale

Bij het proefdraaien met de Predia

Naast de touchscreens leverde

zelf waarschijnlijk door schade en

aan hebben, zij vertalen dat naar

speciaal onderwijs bieden. Bij het

hulpmiddelen beschikbaar hebben.”

touchscreens bleek dat zij het

Heutink ICT een presentatie-

schande hadden moeten leren.

een passende oplossing. Dat is een

vernieuwingsslag op het gebied van presentatie-

EDUVIER ONDERWIJSGROEP

Waar koos de school concreet voor?
•	
25 Predia Touch Ultra 75
touchscreens, vaste wand
oplossing, inclusief montage
voor de lokalen

•	
Een elektrisch projectiescherm
met Epson beamer en 6 opbouwspeakers, mengversterker en
draadloze microfoonset, inclusief
montage voor de centrale aula

aanschaffen van hardware moeten
we daar altijd rekening mee houden.

“Een belangrijke vraag was:
waarmee gaan we lesgeven?”

Apparaten moeten bijvoorbeeld niet
te complex zijn en tegen een stootje
kunnen.”

Alles in huis voor het voortgezet ICT & digitalisering > PRESENTATIEMIDDELEN

manier van werken waarbij wij ons

middel van een heel andere orde.
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“Op het Aurum College hebben we

Bij het scherm hebben we ook een

een grote, hoge, open aula. Een

draadloze headset en zes speakers,

mooie ruimte voor bijeenkomsten

zodat je als spreker overal in de

met bijvoorbeeld ouders. Het nadeel

ruimte goed verstaanbaar bent.

heel prettig voelen.”
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“Het is net alsof
je ineens met
een heleboel
andere scholen
samenwerkt”
Raymond Brettschneider,
Senior ICT-beheerder
Eduvier Onderwijsgroep Lelystad

DEVICES

De juiste keuze
voor uw onderwijs
Steeds meer scholen bieden een deel van hun lessen digitaal aan, via Chromebooks,
laptops of tablets. Door op deze manier les te geven, kan een school lesstof optimaal laten aansluiten
bij de belevingswereld van de leerlingen en onderwijs op maat aanbieden. Bovendien vinden
de meeste leerlingen het leuk om met devices te werken en dat is natuurlijk goed
voor de effectiviteit van de lessen.

Voordelen van Windows
Maar hoe kiest u de juiste devices voor uw onderwijs?

Bekend, betrouwbaar en vertrouwd

Waar moet u op letten? Krijgt elke leerling een eigen device?

Met Windows van Microsoft haalt u een betrouwbaar

En hoe gaat u al die apparaten beheren? Onze ervaren adviseurs

platform in huis dat met u meedenkt en continue ontwikkelt.

helpen u dit soort vragen te beantwoorden. Op basis van uw

De diensten worden elk jaar uitgebreid en doorontwikkeld.

wensen komen zij tot een merkonafhankelijk advies dat perfect

Daarmee blijft Windows een partner voor de toekomst.

past bij de ICT-situatie bij u op school. Daarbij kijken ze ook
of de docenten in staat zijn de devices te gebruiken zoals ze

Persoonlijk account en volledige MS-Office

bedoeld zijn. Waar nodig kunnen onze trainers worden ingezet

Aan ieder gebruikersaccount hangt een persoonlijke

om de aanwezige ICT-kennis op het gewenste peil te brengen.

werkomgeving waar bestanden en instellingen worden opgeslagen. Een gebruikersaccount is in te stellen als persoonlijk

WAAR MOETEN DEVICES IN HET ONDERWIJS

account of als Microsoft-account. Het grote voordeel van een

AAN VOLDOEN?

Microsoft-account is dat Windows- en app-instellingen online

In het onderwijs moeten Chromebooks, laptops en tablets in

worden opgeslagen. Hierdoor is de persoonlijke werkomgeving

ieder geval robuust zijn en moet de accu een schooldag mee

altijd en overal oproepbaar. Ideaal wanneer op verschillende

kunnen. De ideale schermgrootte hangt af van wat u met de

apparaten wordt gewerkt. Lokaal opslaan van bestanden blijft

devices gaat doen. Zijn dat vooral grafische projecten, dan geldt:

ook mogelijk op een Windows-device. Bovendien zijn de

hoe groter, hoe beter. Maar als de leerlingen devices mee naar

volledige functionaliteiten van MS-Office op een Windows-

huis nemen, moet het apparaat wel in hun schooltas passen.

device beschikbaar.

Al met al wordt in het voortgezet onderwijs de schermgrootte
13,3” het meest gebruikt. Verder hangt de ideale devicekeuze

Gepersonaliseerd leren en inclusiviteit

ook af van de educatieve software waarmee u wilt gaan werken,

Door het gebruik van Microsoft Teams kunt u de workflow in

want de systeemeisen verschillen per methode.

een klas beheren. Deze digitale hub brengt gesprekken, inhoud,
opdrachten en apps samen op één plek. Ook kunt u leerlingen

WORDEN HET WINDOWS-DEVICES?

beter betrekken bij het moderne leren door samenwerking

Windows van Microsoft is voor veel gebruikers in het onderwijs

in Teams. Met hulpmiddelen zoals de voorleesfunctie, dicteren

hét vertrouwde platform. Alleen al omdat vrijwel iedereen op

en dyslexievriendelijke instellingen kunt u leerlingen extra

z’n minst wel eens heeft gewerkt met bekende Office-toepas-

ondersteuning bieden.

singen als Word en Excel. Die vertrouwdheid kan voor scholen

Advies
nodig?

neem
contact op
Alles in huis voor het voortgezet ICT & digitalisering > DEVICES
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een goede reden zijn om te kiezen voor Windows-devices en

Creativiteit en technologie

Office 365. Met Office 365 voor het onderwijs werkt u gratis met

Het ontwikkelen van creativiteit, probleemoplossende en

apps in de cloud, die u met elk apparaat kunt benaderen. U kunt

analytische vaardigheden kan op een Windows-device.

altijd overal bij en werkt automatisch met de laatste versies van

Door te werken met het STEAM-platform (Science, Technology,

documenten. Voor optimaal rendement van Office 365 bieden we

Engineering, Arts, Mathematics), Minecraft Education Edition

bovendien gerichte gebruikerstrainingen en -bootcamps aan.

en coderen met bijvoorbeeld Micro:bit.

25

INFRASTRUCTUUR & CONNECTIVITEIT

Altijd een stabiele
verbinding
Welke ICT-middelen je op school ook hebt,
lekker werken begint met een goede internetverbinding. Om uw internetverbinding
optimaal te benutten is het belangrijk dat
de infrastructuur in uw gebouw hierop aansluit.
Wij kunnen uw school hierover adviseren en
ervoor zorgen dat dit probleemloos functioneert.
INVENTARISATIE, ADVIES EN IMPLEMENTATIE

Vanuit onze jarenlange ervaring in het adviseren en implementeren van netwerken op
scholen, starten wij altijd vanuit een inventarisatiegesprek. Afhankelijk van de vraag bepalen
we samen met de klant de wensen en eisen vanaf de glasvezelaansluiting tot de verbinding
met de eindgebruikers. Hierna wordt er een rapportage uitgebracht op basis van een
sitesurvey en een nulmeting. Daarin wordt een advies opgenomen over de aanbevolen
diensten en apparatuur. Vanuit dit advies volgt het offertetraject, waar ook installatie
en implementatie door onze specialisten kan worden opgenomen.
ONTWIKKELINGEN OP SCHOOL

Een school is altijd in ontwikkeling, het gebruik van lokalen verandert, het aantal leerlingen
wijzigt of een schoolgebouw wordt uitgebreid. Zo’n dynamische omgeving vraagt om
flexibele en schaalbare infrastructuur en connectiviteit. Dit geldt voor de beveiliging met
een firewall, voor routing en switching en uiteraard voor WiFi. Als een omgeving eenmaal
is ingericht, blijven we graag in gesprek om eventuele aanpassingen te doen zodat de
oplossing ook in de toekomst passend blijft.

Alles in huis voor het voortgezet ICT & digitalisering > INFRASTRUCTUUR & CONNECTIVITEIT 36
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2
Website

werkers en leerlingen meer dan alleen cijfers,
roosters en huiswerk delen via Magister. Dankzij

Communicatieportaal

onze unieke Magister-koppeling krijgen gebrui-

Dit is een afgeschermde omgeving waar leerlingen,

kers niet alleen toegang tot Magister, maar ook

ouders/verzorgers en medewerkers alle specifieke

tot het afgeschermde communicatieportaal

informatie vinden. Dit is dé plek voor privacy-

op de website. Hier kunnen bijvoorbeeld ouder-

gevoelige informatie als formulieren, ouderbrieven,

brieven en schoolfoto’s worden gepubliceerd

filmpjes en absentiemeldingen. Uw school voldoet

en kunnen gebruikers snel en eenvoudig in-

met dit portaal aan de AVG-wetgeving. Bovendien

formatie raadplegen. Uw school bepaalt zelf

is de informatie altijd actueel, want wijzigingen

wie tot welke content toegang krijgt. Hierdoor

zijn direct zichtbaar. Het portaal is toegankelijk
via de unieke Magister Account-login (zie kader
rechts).

4

blijft gevoelige informatie goed beschermd.
SINGLE SIGN-ON
Heutink ICT is de enige partij in Nederland die
Magister Accounts, de Identity & Access Manager (IAM) module van Magister, mag toepassen
voor het gebruikersbeheer. Door deze koppeling
kunnen gebruikers vanuit de SchoolWebsite

Samenwerken, informeren, intern

direct door naar Magister, zonder opnieuw in

Een SchoolWiki is een digitale schoolgids; een overzich-

communiceren en beheren kan in

te loggen. Single sign-on dus. En andersom

telijk centraal kenniscentrum binnen de website, met alle

de digitale werkomgeving. Dit kan

werkt het ook: bent u al ingelogd in Magister,

algemene ‘zakelijke’ informatie over de school. Dankzij de

op school maar desgewenst ook op

dan komt u op de website direct binnen met

intelligente zoekfunctie vinden leerlingen en hun ouders/

bestuursniveau worden geïmplementeerd.

de rol en de rechten waarvoor u als Magister-

verzorgers hier snel alle informatie die ze zoeken.

Vanaf pagina 57 leest u hier meer over.

gebruiker geautoriseerd bent. Als een gebruiker

5
Narrowcasting

in Magister een andere rol krijgt of vertrekt,
wordt dat direct doorvertaald naar de rechten
van de SchoolWebsite. Uiteraard is het nog
steeds mogelijk handmatig gebruikers aan te
maken en rollen te geven.

Narrowcasting is een zeer effectief middel om nieuws kort en helder te brengen,

roosterwijzigingen te melden of andere informatie te delen via schermen in de school.
De meeste scholen zetten dit medium in bij de entree, in de aula, de kantine,

Een SchoolWebsite is het ideale medium om nieuwe leerlingen te werven

de teamkamer of de gangen. Met SchoolFlits, onze narrowcasting-oplossing,

en de buitenwereld te informeren over uw school. Uiteraard is de website
’responsive’ en werkt deze dus op het juiste formaat op elk device, van smartphone tot desktop. Deze online etalage is 24/7 te bezoeken en de belangrijkste
informatie over uw school is er snel te vinden. We zorgen daarbij ook voor
de juiste uitstraling, zodat bezoekers direct het gewenste gevoel krijgen bij
uw school. Voor het ontwerp van de website kan gekozen worden voor standaard
templates en natuurlijk is ook een ontwerp op maat mogelijk.
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Een school wil met ouders/verzorgers, mede-

Digitale werkomgeving

Digitale schoolgids

“ technologie biedt
een wereld aan
mogelijkheden om
informatie te delen,
zowel intern als
extern ”

3

Het gemak van Magister
Accounts

48

kunt u een zeer professionele invulling geven aan narrowcasting op uw school.

Geen Magister? Ook dan kunnen we
u ondersteunen!
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INTERVIEW

Een nieuwe website
en wat daar allemaal
bij komt kijken

Victor van der Wielen:

“Het helpt dat we
een vaste accountmanager hebben.”

Het Stedelijk Gymnasium van ‘s-Hertogenbosch ondergaat op ICT-gebied een grondige metamorfose,
waarin Heutink ICT een belangrijke rol mag spelen. Het gebeurt allemaal op initiatief van een ICT-commissie
van vier personen: Victor van der Wielen (conrector), Wim Heijzelaar (ICT-coördinator), Oebele Riemersma
(systeembeheerder) en Jochum van Weert (informaticadocent). We spraken met de twee eerstgenoemden.

Om te beginnen legt Victor uit hoe de bal aan

kwam dat we te maken hadden gekregen met de

worden en dat voldeed aan onze wensen.

het rollen kwam. “We hadden binnen de school

nieuwe AVG-regels waaraan we als school moeten

Zo hebben we de opdracht voor zowel het

vijf ontwikkelgroepen actief. Een daarvan richtte

voldoen. Op grond daarvan wilden we de website

grafisch ontwerp als de functionaliteit bij hen

zich op het thema differentiëren met ICT. Toen

opsplitsen in twee delen: een publiek deel voor

neergelegd.” Victor knikt: “We hadden in het

ze daarover gingen brainstormen, constateerden

iedereen die geïnteresseerd is in onze school

verleden al goede ervaringen opgedaan met

ze dat we eigenlijk eerst een inhaalslag moesten

en een afgeschermd deel dat leerlingen en

Heutink ICT, toen we alle digiborden in onze

maken op het gebied van zowel hardware als

ouders/verzorgers op een eenvoudige manier

school bij hen hadden aangeschaft.”

software. Daarom is er een ICT-commissie

toegang geeft tot informatie die alleen voor

gevormd. Die heeft eindelijk gekozen voor

hen bedoeld is. Kortom, de website moest op

NUTTIGE AVG-MODULE

een concept dat we Device 3.0 noemen:

de schop. En omdat we daar toch mee bezig

Nadat de opdracht voor de website was ver-

op strategische plekken in de school staan nu

gingen, besloten we meteen ook ons logo en

strekt, besloot de ICT-commissie Heutink ICT

zoveel laptops dat elke docent op elk moment

onze huisstijl een opfrisbeurt te geven.”

ook in te schakelen voor het ontwerp van een

kan beschikken over de devices die hij nodig

Wim Heijzelaar (links) en
Victor van der Wielen (rechts) zijn
respectievelijk ICT-coördinator en
conrector van het Stedelijk Gymnasium
van ‘s-Hertogenbosch.

Sharepoint-omgeving
en website
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50

SharePoint-intranet, als onderdeel van de Office

heeft. Verder rollen we Office 365 uit, nu nog

WAAROM HEUTINK ICT?

365-omgeving, vertelt Wim. “Het intranet is

voor de docenten maar straks ook voor de leer-

Wim vertelt hoe Heutink ICT vervolgens in beeld

intussen operationeel, de docenten kunnen er al

lingen. Ook de complete infrastructuur wordt

kwam: “Toen we zijn gaan kijken hoe we de

mee werken. Ik ben het nu nog aan het finetunen.”

ingrijpend gemoderniseerd.”

website beter konden maken, hebben we daarbij

De SharePoint-oplossing biedt tevens een feature

ook het intranet betrokken. We ontdekten dat

die aansluit bij de behoefte van de school om te

DE WEBSITE OP DE SCHOP

het handig zou zijn om de toegang te regelen via

voldoen aan de AVG. “Er zit een AVG-module bij.

In het kader van de vernieuwingsoperatie boog

Magister, op basis van single sign-on. Zo kwamen

Daarmee kun je op een eenvoudige en gestructu-

de ICT-commissie zich eveneens over de website

we op het idee om Heutink ICT bij het project te

reerde manier je AVG-situatie in kaart brengen,

van de school. “We stelden vast dat die wel heel

betrekken, want zij hebben de ervaring en de

zodat je aan de regels kunt voldoen. Het is

erg intern gericht was. De look & feel voldeed

techniek in huis om de gegevens van Magister

eigenlijk een soort checklist.” Victor: “De module

niet meer aan de huidige standaarden en het

te koppelen aan een website. Bovendien lieten ze

is een mooie aanvulling op de aanbevelingen

mocht allemaal wel een stuk wervender. Daarbij

ons demo’s zien van hoe de website zou kunnen

vanuit het Privacy Impact Assessment dat ons
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DIGITALE WERKOMGEVING

Altijd en overal met elk
apparaat kunnen werken
Scholen in het voortgezet onderwijs willen samenwerken, informeren, communiceren en beheren.
Docenten willen meer kennis en ervaringen willen delen met collega’s buiten hun sectie of team.

GOVERNANCE EN AVG

Bij het inrichten van de digitale

Ons antwoord op de vraag naar plaats- en tijdonafhankelijk samenwerken, op school maar desgewenst

werkomgeving verdienen Gover

ook op bestuursniveau, is het online communicatieportaal School-Intranet.

nance en AVG uiteraard veel
aandacht. Kennisnet heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld,

ONLINE SAMENWERKEN IN DE CLOUD

De beste keuze in uw geval is afhankelijk van verschillende factoren, zoals

Met een School-Intranet kan uw school flexibel online samenwerken in

wat u al in huis hebt, wat u ermee wilt of welke devices uw school heeft

de cloud, met altijd en overal toegang tot het platform waar de documenten

gekozen voor de leerlingen. We merken wel dat de hybridevariant steeds

staan. Het is een pragmatische digitale werkomgeving, toegankelijk met

populairder wordt. Begrijpelijk, want het komt regelmatig voor dat een

elk type device en gegarandeerd altijd up-to-date. Bovendien is er een

school in het primaire proces werkt met Google-technologie (denk aan

krachtige zoekfunctie waarmee gebruikers heel eenvoudig antwoorden

Google Classroom), terwijl voor medewerkers wordt gekozen voor

vinden op al hun vragen.

Microsoft (en dus ook voor handige toepassingen als Sway en Skype).

“ Altijd en overal
online samenwerken ”

dat wij gebruiken om de vereiste
stappen te formuleren. Om te
beginnen kijken we grondig
naar het beleid van het school
bestuur (denk aan regels voor
het toegangsbeleid of dataminimalisatie). Als we dit duidelijk
in beeld hebben gebracht,

Wat uw situatie ook is, wij bieden u de juiste digitale werkomgeving.

richten we voor de Functionaris

MICROSOFT OFFICE 365? GOOGLE FOR EDUCATION?
OF EEN COMBINATIE?

EN NU DE IMPLEMENTATIE!

School-Intranet biedt keuze uit drie ‘smaken’: Microsoft Office 365, Google

Welke variant van School-Intranet u ook kiest, het is zaak dat de gebruikers

for Education of een combinatie van beide die we de hybridevariant noemen.

de digitale werkomgeving omarmen en ermee leren werken. Daarom maken

Gegevensbescherming een
beheerportaal in, met onder
meer verwerkersovereenkomsten
met leveranciers, registratie van

we een zogeheten adoptieplan, waarin we inventariseren wat daarvoor

incidenten en auditlogs. Zo wordt

nodig is. Bij de concrete invulling van dit plan kunnen onze opleidings

het voor de Functionaris eenvou-

specialisten helpen, met bijvoorbeeld trainingen en bootcamps op het gebied

dig om te rapporteren, informeren

van Microsoft Office 365 en/of Google for Education. Let wel: het succes

Eenvoudig doorzoekbaar
Interactief Aantrekkelijk
Visueel Moeiteloos
Afgestemd op mijn behoeften

en beheren. Daarnaast is er in

van de implementatie van een School-Intranet wordt natuurlijk ook bepaald

de digitale werkomgeving voor

door puur technische factoren, zoals infrastructuur en connectiviteit.

medewerkers een AVG-pagina

Meer hierover leest u op pagina 35-39.

waarin het AVG-beleid van school
wordt geborgd, incidenten kunnen
worden gemeld en veel gestelde
vragen worden beantwoord.
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4

tips voor scholen
om tijd te besparen

3. Eén werkwijze op alle locaties
Op veel scholen in het voortgezet onderwijs wisselen
de leerlingen per les van lokaal. En soms zijn er meerdere
locaties. Dat betekent iets voor de keuzes die moeten
worden gemaakt op ICT-gebied. U wilt dat er in ieder
lokaal op elke locatie op dezelfde manier kan worden
gewerkt. Met onze oplossingen kan dat. Zo weet
iedereen iedere lesuur waar hij of zij aan toe is, zonder

Veel medewerkers op scholen
komen tijd te kort.

tijd te verliezen.

Slim omgaan met ICT kan ICT’ers,
docenten en leerlingen helpen tijd te besparen.
1. Minder ICT-leveranciers, één aanspreekpunt
Het is voor scholen niet ongewoon om meerdere (soms wel tien!)
ICT-leveranciers te hebben. Contacten onderhouden met al die partijen
kost veel tijd. In het ergste geval moet u ook tien keer een andere servicedesk bellen. Door meerdere ICT-oplossingen bij één leverancier onder te

Tijdwinst én
meer plezier

brengen bespaart u tijd. En kiest u voor onze Totaalservice als aanvulling op
uw SLA, dan verzorgen wij zelfs de complete opvolging van al uw storingsmeldingen met betrekking tot ICT – ook voor producten die u niet bij ons hebt aangeschaft of diensten die niet door ons worden geleverd.

4. Interactief lesgeven
Een leerling wil graag interessante en interactieve lessen.

2.	Efficiënte bedrijfsvoering door de inzet van ICT

Een docent wil leerlingen motiveren, betrekken en

Door uw ICT-oplossingen op een goede manier te borgen, laat u proces-

vooruit helpen. Wij helpen docenten lessen uitdagender

sen efficiënter verlopen. Om een voorbeeld te noemen: door uw WiFi-

en aantrekkelijker te maken. Lesstof blijft beter hangen

netwerk toekomstbestendig te maken en te houden, voorkomt u storingen.

en informatie is én blijft makkelijk benaderbaar.

Lessen worden niet onderbroken en leerlingen raken niet gefrustreerd.

Met andere woorden: tijdwinst én meer plezier.

Zo creëert u rust en voortgang in de school.
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Veiligheid &
identiteitsmanagement
Identity Governance & Administration

Een voorwaarde
voor de veiligheid van data
binnen uw school.

Heutink ICT beschikt over eigen datacenters van waaruit de IGA-oplossing

Onze IGA-oplossing is optioneel te combineren met andere producten,

van identiteiten en toegang van medewerkers een belangrijk issue.

Door goede IGA kan de school of het schoolbestuur de volgende

wordt gerealiseerd. Voor de Software as a Service (SaaS)-oplossing is

zoals een intranet of classroom managementoplossing die uiteraard

Een organisatie van deze omgeving waarin rollen en de daarbij behorende

drie punten bereiken:

geen maatwerk per school/bestuur noodzakelijk. Daardoor profiteert u

naadloos samenwerken dankzij koppelingen.

In de ICT-omgeving van uw school of schoolbestuur is het beheer

toegang wordt vastgelegd is een voorwaarde voor de veiligheid van data

van een professionele oplossing met snelle schaalbaarheid zonder

binnen uw school. Dit beheer wordt Identity Governance & Administration

•	Beheergemak:

(IGA) genoemd.

daarvoor dure traditionele IAM/IGA-oplossingen te moeten aanschaffen.

DIGITALE VEILIGHEID

Het aanmaken en beheren van gebruikers en hun toegang

Uiteraard besteden we zeer veel aandacht aan uw digitale veiligheid.

wordt geheel automatisch geregeld op basis van bronsystemen

Om die voor onze ICT-oplossingen te waarborgen, leggen we de lat hoog.

(bv. uw HR-systeem of leerlingadministratiesysteem) zodat er

Daarin staan we niet alleen, want op grond van de privacywet AVG zijn ook

geen/nauwelijks manueel gebruikers- en groepenbeheer meer
nodig is. Dit voorkomt fouten en tegelijkertijd bespaart het ook op

Identity Governance and Administration
ziet er zo uit:

grote technologiereuzen als Google, Microsoft en Apple gebonden aan
regels als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Samen doen

inzet van administratieve krachten om gegevens handmatig te vullen.
•	Gebruikersgemak:

we er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
•

Een gebruiker heeft slechts één account en krijgt daarmee toegang
tot alle relevante systemen en gegevens.

•

•	Governance:

Zorgeloos als dienst (SaaS) aangeboden vanuit eigen datacenters
in Nederland.

AVG- & PRIVACY-PORTAAL

Volledige ondersteuning voor zowel de Google- als de Microsoft

Met ons AVG- & Privacy-portaal voldoet u aan alle eisen die de AVG stelt

public cloud.

en zorgt u ervoor dat het thema privacy & informatieveiligheid leeft binnen

De gebruikersaccounts en -toegang worden beheerd door een

•

Focus op zowel het primaire als het secundaire onderwijsproces.

uw hele organisatie. Daarbij zien wij er nadrukkelijk op toe dat het doorgeven

systeem op basis van de juiste brongegevens (bv. uw HR-systeem

•

Modulaire opbouw.

van informatie ook echt beperkt blijft tot het minimum dat nodig is om het

of LAS). Hierdoor heeft een medewerker alléén toegang tot data/

•

Flexibel op maat in te richten dankzij ‘à-la-carte’ configuratie.

didactisch gebruik van bijvoorbeeld Google in de klas mogelijk te maken.

systemen waar hij/zij recht op heeft.

We zijn continu alert op mogelijke fouten. En áls er iets gebeurt, nemen we
direct passende maatregelen.
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Meerwaarde
bieden

•

voor het
onderwijs

B EGELEIDING EN CONSULTANCY

Onze specialisten zorgen voor een duurzame begeleiding op
project- of detacheringsbasis, voor bijvoorbeeld implementatie/
begeleiding bij werken in de cloud, digitale geletterdheid en
leerlingdevices.

Adequate oplossingen
en praktische begeleiding

•

TRAININGEN OP UW SCHOOL

Praktijkgerichte trainingen in de ICT-oplossingen waarmee
u werkt, in de context van uw school, om te zorgen dat deze
oplossingen bijdragen aan uw onderwijskundige doelstellingen.
Hands-on, zodat het geleerde de volgende dag in de praktijk kan
worden toegepast.
•

B OOTCAMPS

In trajecten van drie tot vijf bijeenkomsten voor Office 365, Google
of digitale geletterdheid ontdekken docenten tijdens de bijeenkomsten mogelijkheden waarmee ze direct aan de slag gaan.
Door tussen de bijeenkomsten het geleerde toe te passen in de

Bij digitalisering zien we vaak dat ICT-middelen veranderen, maar de werkwijze hetzelfde blijft.

klas, ontdekken deelnemers in de praktijk nog beter hoe het werkt.

Door te investeren in adoptie kunt u een digitale transformatie in gang zetten, waarbij ook de werkwijze
aanzienlijk verbetert. Kortom: zorgen dat uw ICT-middelen beter gebruikt worden, en zorgen dat zij

•

O PLEIDINGEN EN CURSUSSEN

Voor medewerkers op uw school die zich willen ontwikkelen op het

meerwaarde bieden voor uw onderwijs. Of het nou gaat om Office 365, G Suite for Education,

gebied van ICT en digitalisering bieden we de Post HBO-opleiding

digitale geletterdheid, BYOD of zelfs VR. Afhankelijk van de stappen die uw school wil zetten

tot ICT-coach of onderwijskundig ICT’er, waarbij deelnemers

op het gebied van digitalisering kunt u experts inschakelen voor advies en begeleiding.

parallel werken aan ICT-ontwikkelingen, visie en beleid binnen
hun eigen school én hun persoonlijke ontwikkeling.
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SAMENWERKEN

En nu de praktijk!
Op de voorgaande pagina’s hebben we u een indruk gegeven
van wat wij te bieden hebben aan technologie, kennis en
dienstverlening. Nu is het tijd om te kijken hoe samenwerken
met ons er in de praktijk uitziet – en hoe we samen komen
tot de best mogelijke ICT-oplossing voor uw school.

Een goede samenwerking begint wat ons betreft altijd met het uitspreken

GOED ADVIES, GOED PLAN

van wensen en verwachtingen. Door vooraf uitdagingen te tackelen,

Onze specialisten ontwikkelen samen met u een implementatieplan dat

komen we verderop in het proces niet voor grote verrassingen te staan.

is toegesneden op uw school. Dat is een voorwaarde voor een goede

Daarom stemmen we van tevoren ook het budget en de planning

implementatie. Natuurlijk houden we rekening met uw huidige ICT-landschap.

af en nemen we u tijdig mee in de samenwerking met het projectteam,

Samen bepalen we de beste strategie. Zo weet u vooraf hoe u uw investering

de adoptiespecialisten en onze servicedesk.

optimaal kunt inzetten en benutten. Onze adviseurs denken vanuit hun
brede kennis mee over de technologische of didactische uitdagingen waar
u voor staat.
OPTIMAAL BENUTTEN VAN ICT

Ons doel is dat u maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die u
afneemt. Daarbij gaan wij voor honderd procent tevredenheid. Als fundament
daarvoor ontwikkelen we een sterk adoptieplan. We nemen medewerkers
mee in de implementatie door hen te trainen en luisteren goed naar
gebruikerservaringen als input voor finetuning.
LUISTEREN EN DOORONTWIKKELEN

Vanuit de markt horen we dat onze adviseurs weten wat er speelt in
uw (onderwijs)wereld, goed luisteren naar uw vraag en ervoor zorgen
dat het ICT-aanbod daarop aansluit. Door telkens feedback te vragen,
scherpen we ons producten- en dienstenaanbod continu aan. Door altijd
te blijven leren en ontwikkelen, blijven we voor u een relevante en
moderne ICT-partner.
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“ samen bepalen
we de beste strategie ”
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In 5 stappen succesvol samenwerken aan ICT-oplossingen
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

INVENTARISATIE

ADVIES

REALISATIE

ADOPTIE

BORGING

Het bespreken

De verschillende

Het daadwerke-

Het begeleiden van

Het up-to-date

van de wensen en

mogelijkheden

lijk realiseren en

de gebruikers bij

houden van de

eisen waardoor

toelichten en

implementeren

het (leren) werken

ICT-oplossing en

verwachtingen

oplossingen

van de gekozen

met de ICT-

pro-actief infor-

helder zijn.

bespreken.

oplossing(en).

oplossing(en).

meren over nieuwe
ontwikkelingen.

Service Level Agreement (SLA)
Met iedere nieuwe klant spreken we duidelijk af hoe we de
continuïteit waarborgen na de implementatie van een ICToplossing. Dat leggen we vast in een SLA. Vooraf is helder hoe
we omgaan met verstoringen, bugs of andere issues. U kunt
kiezen voor een standaard SLA, maar u kunt ook kiezen voor
een SLA op maat, waarin we specifieke wensen met betrekking
tot de servicegraad voor u vastleggen Dankzij de SLA komt u
niet voor verassingen te staan.

Onze servicedesk
Onze servicedesk wordt bemand door gekwalificeerde én
gemotiveerde medewerkers. Deze ervaren specialisten hebben
een hoog kennis- en competentieniveau ten aanzien van de
oplossingen die wij leveren. Zo bent u verzekerd van antwoorden waarmee u verder aan de slag kunt. Naast telefonisch is
onze servicedesk ook online te benaderen. U kunt eenvoudig

“ we spreken duidelijk
met elke klant af hoe we
de continuïteit waarborgen ”
Alles in huis voor het voortgezet ICT & digitalisering > ADVIES & BEGELEIDING

74

een melding maken in het systeem. De servicedeskmedewerker met de juiste competentie pakt uw melding dan zo snel
mogelijk op en u wordt via e-mail op de hoogte gehouden van
de afhandeling van uw melding.
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