
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. 

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

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

ONLINE SAMENWERKEN IN DE CLOUD

Met een School-Intranet kan uw school fl exibel online samenwerken in 

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

staan. Het is een pragmatische digitale werkomgeving, toegankelijk met 

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

krachtige zoekfunctie waarmee gebruikers heel eenvoudig antwoorden 

vinden op al hun vragen. 

MICROSOFT OFFICE 365? GOOGLE FOR EDUCATION? 

OF EEN COMBINATIE?

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

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

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

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

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

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

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

Google Classroom), terwijl voor medewerkers wordt gekozen voor 

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

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

EN NU DE IMPLEMENTATIE!

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

de digitale werk omgeving omarmen en ermee leren werken. Daarom maken 

we een zogeheten adoptieplan, waarin we inventariseren wat daarvoor 

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

specialisten helpen, met bijvoorbeeld trainingen en bootcamps op het gebied 

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

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

door puur technische factoren, zoals infrastructuur en connectiviteit. 

Meer hierover leest u op pagina 35-39.
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GOVERNANCE EN AVG

Bij het inrichten van de digitale

werkomgeving verdienen Gover-

nance en AVG uiteraard veel 

aandacht. Kennisnet heeft hier-

voor een stappenplan ontwikkeld, 

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 toegangs beleid of datamini-

malisatie). Als we dit duidelijk 

in beeld hebben gebracht, 

richten we voor de Functionaris

Gegevensbescherming een 

beheerportaal in, met onder 

meer verwerkersovereenkomsten 

met leveranciers, registratie van 

incidenten en auditlogs. Zo wordt 

het voor de Functionaris eenvou-

dig om te rapporteren, informeren 

en beheren. Daarnaast is er in 

de digitale werkomgeving voor 

medewerkers een AVG-pagina 

waarin het AVG-beleid van school 

wordt geborgd, incidenten kunnen 

worden gemeld en veel gestelde 

vragen worden beantwoord.
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