
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 service-

desk bellen. Door meerdere ICT-oplossingen bij één leverancier onder te 

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 storingsmel-

dingen met betrekking tot ICT – ook voor producten die u niet bij ons hebt aange-

schaft of diensten die niet door ons worden geleverd.

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

sen e�  ciënter verlopen. Om een voorbeeld te noemen: door uw WiFi-

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

Lessen worden niet onderbroken en leerlingen raken niet gefrustreerd. 

Zo creëert u rust en voortgang in de school. 

1.   Minder ICT-leveranciers, één aanspreekpunt

2.   Effi ciënte bedrijfsvoering door de inzet van ICT
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Veel medewerkers op scholen
            komen tijd te kort. 

      Slim omgaan met ICT kan ICT’ers,
docenten en leerlingen helpen tijd te besparen.

Een leerling wil graag interessante en interactieve lessen. 

Een docent wil leerlingen motiveren, betrekken en 

vooruit helpen. Wij helpen docenten lessen uitdagender 

en aantrekkelijker te maken. Lesstof blijft beter hangen 

en informatie is én blijft makkelijk benaderbaar. 

Met andere woorden: tijdwinst én meer plezier. 

4. Interactief lesgeven

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 

tijd te verliezen.

  Tijdwinst én 
     meer plezier 

3.  Eén werkwijze op alle locaties

Alles in huis voor het voortgezet ICT & digitalisering > DIGITALE WERKOMGEVING 62 63


