ICT in het Voortgezet
Onderwijs
Heutink ICT is een ICT-totaalleverancier met ruim 100 jaar
onderwijservaring. Met onze heldere visie, specifieke onderwijservaring en hoogwaardige technische kennis zijn
we een gewild gesprekspartner voor alle geledingen in het
onderwijs. Samen creëren we oplossingen die werken –
vandaag én morgen.
www.heutink-ict.nl
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Heutink ICT heeft de overstijgende visie om het onderwijs over de volle
breedte terzijde te staan. Van voortdurende aandacht voor ontwikkelingen
en thema’s, zoals mobility, de cloud, single sign-on en WiFi-oplossingen
tot de levering van hardware, zoals desktops, tablets en digiborden welke
in onze webshop te zien zijn. Daarnaast biedt Heutink ICT verschillende
trainingen aan om ICT optimaal in te zetten op uw school.

Predia Touch Pro
De Predia touch Pro is de norm in duurzame LED touchscreens voor het onderwijs. Met een strak design, een
ultrakorte reactietijd en gratis educatieve tools is de Predia Touch Pro het ultieme interactieve leermiddel van
nu. De Predia Touch Pro is leverbaar in vier verschillende formaten: 55”, 65”, 70” en 80”. De Predia Touch Pro
werkt samen met elke PC of notebook en zelfs met de meeste Windows 8 tablets. Daarnaast is de Predia Touch
Pro te besturen via een ingebouwde Androidmodule en biedt deze de mogelijkheid om een Micro PC achter het
scherm te monteren waardoor er vrijwel geen bekabeling zichtbaar is.

Eigenschappen van de Predia Touch Pro:
• Zuinigste en lichtste touchscreen in zijn klasse
• Razendsnelle en nauwkeurige multitouch-functie
• Standaard 3 jaar on-site garantie
• Geïntegreerde full HD USB mediaspeler (o.a. MP3, DivX, H264
en JPG)
• Handige bedieningsknoppen aan de zijkanten van het scherm
• Te besturen via ingebouwde Androidmodule
• Grote inkijkhoek van 178°
• Intelligente licht- en temperatuursensors
• Standaard tot 10 touchpoints
• Voorzien van MirrorOp, waardoor andere devices het scherm
over kunnen nemen.

Meer informatie over de Predia Touch Pro op www.predia.nl

Predia HD Board
Het Predia HD Board is een elektromagnetisch bord dat simpel
in gebruik is door een slimme combinatie van meegeleverde
Windows look & feel software en de dertien vaste knoppen onderaan het bord. Hiermee zijn alle middelen voorhanden om een goede
interactieve instructie te geven. Het Predia HD-board is leverbaar
in de formaten 81” en 101” in combinatie met de Epson beamerlijn.
Een Predia HD Board set bestaat uit:
• Digitaal schoolbord inclusief pennen en bordsoftware
• Hoogwaardige Epson beamer
• Beamersteun
• HQ Premium VGA kabel
• Speakerset
• Montage van het bord, beamer en de speakers
• Online toegang tot Digibord Essentials Basic
• Inventarisatie en lichtadvies
• Elektromagnetisch
De digitale schoolborden en beamers worden standaard geleverd
met de uitgebreide dienstverlening van Predia. Bovenop de standaard
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fabrieksgarantie van beamers en digitale schoolborden is er ook
de mogelijkheid tot on-site garantie (Garantie Plus).

Meer informatie over het Predia HD-board op www.predia.nl

Office 365 en Sharepoint
Office 365 is in feite een online versie van het
bekende Microsoft Office-pakket. Doordat het
vanuit datacenters wordt aangeboden, werkt u
altijd met up-to-date programma’s. Bovendien
biedt Office 365 zelfs enkele aanvullende functionaliteiten zoals:
• E
 -mail en agenda
• O
 ffice WebApps
• C
 hatten en online vergaderingen
• S
 kydrive Pro
• S
 tudent gratis Office 365

Google Apps for Education
Google Apps for Education is een complete
online oplossing voor samen werken en leren.
Het hart van Google Apps for Education wordt
gevormd door een uitgebreide set tools, die
Google gratis beschikbaar stelt aan het onderwijs.
Heutink ICT is één van de weinige Google Educatie Partners.
Als partner van Google helpen wij u graag met:
• Het maken van de beste hardwarekeuze
• De uitvoering van de vereiste formaliteiten
• Pilot, complete uitrol of migratie
Google Apps for Education biedt scholen veel kansen om het onderwijs efficiënter, effectiever en toekomstgericht te maken. Het
biedt allerlei mogelijkheden voor bijvoorbeeld samenwerkenden gepersonaliseerd leren en papierloos vergaderen. Om slagvaardig met Google Apps for Education aan de slag te kunnen
gaan hebben we een aanbod op maat ontwikkeld. Uitgangspunt
daarbij is steeds: Hoe kunnen we Google Apps for Education zo
inzetten dat we onze onderwijsdoelen beter kunnen behalen en
onze organisatie efficiënter kunnen maken.
Google Apps for Education bestaat uit de volgende apps:
• Gmail
• Google agenda
• Google Docs
• Google Presentaties
• Classroom
• Google Drive

Een andere functionaliteit is de toegang tot Microsoft
Sharepoint. Binnen het onderwijs is er steeds meer vraag naar
mogelijkheden om te komen tot optimalisering van informatie
en communicatie. Heutink ICT maakt hierbij gebruik van
SharePoint Online.
Heutink ICT biedt met Sharepoint Online een krachtig hulpmiddel voor het inrichten van onder andere informatie- en
communicatieoplossingen. Het Sharepoint Online-concept
(onderdeel van Office 365) is eenvoudig te gebruiken en biedt
de mogelijkheid tot:
• D
 ocumenten beheren en delen met anderen
• V
 erspreiden van informatie en nieuws onder medewerkers
• S
 nel collega’s vinden, inclusief hun contactgegevens
• O
 p de hoogte blijven van bestuurs- en schoolnieuws
• O
 ffice-documenten maken en direct opslaan en bewerken
Heutink ICT biedt volledige ondersteuning bij de overgang van
uw huidige manier van werken naar SharePoint Online en Office
365. Denk hierbij aan advies, inrichting, training en ondersteuning voor het onderwijs.
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Schoolflits

Tablets in het onderwijs

Schoolflits is een ideale oplossing voor het
presenteren van informatie binnen de
school. Met de oplossing kunt u eenvoudig
en snel nieuws en actualiteiten plaatsen en
delen op één of meerdere televisieschermen
binnen uw school. Zo houdt u met het grootste gemak leerlingen,
medewerkers en ouders op de hoogte.
Schoolflits is specifiek ontwikkeld voor de onderwijsmarkt. De
optimale oplossing bestaat uit:
• Energiezuinig televisiescherm(en)
• Mediaplayer
• Montagebeugel
• Specifieke software
• Installatie en instructietraining

Heutink ICT helpt u graag bij het maken van
de juiste tabletkeuze en de inzet van tablets
in het onderwijs. Maar we leveren natuurlijk
ook gewoon tablets. Daarbij kijken we kritisch
naar de toepasbaarheid in het onderwijs. De
Predia Go! bijvoorbeeld is een uniek 3-1 device speciaal ontwikkeld voor het onderwijs.
Tablets kunnen veel betekenen voor het modern onderwijs.
Maar niet wanneer ze zomaar worden aangeschaft, zonder
onderliggende visie of plan. Heutink ICT wil scholen helpen
verantwoorde keuzes te maken en te komen tot een effectieve
implementatie.
Heutink ICT organiseert voor scholen die overwegen tablets in te
zetten in het onderwijs speciale inspiratiesessies. Deze zijn bedoeld als oriëntatie op de werking en mogelijkheden van de tablet
voor uw school. We proberen de verschillende tablets en apps uit
en belichten de mogelijkheden voor leerkracht en leerling.

Alle voordelen op een rij
• Directe online communicatie met ouders, leerlingen en leerkrachten
• Eenvoudig beheer
• Altijd actueel, aantrekkelijk en informatief
• Op te maken in eigen huisstijl
• Koppeling met Office 365 mogelijk
• Handige schoolapp voor ouders

Kijk voor het gehele aanbod tablets op
www.heutink-ict.nl/webshop

Ruckus Wireless
Bij Heutink ICT merken we dat steeds meer
scholen hun onderwijs mobiel willen maken
met behulp van WiFi. Dat vraagt om een
schaalbare plug&play-oplossing met een
perfecte performance tegen een scherpe prijs.
Daarom hebben wij gekozen voor de slimste op dit gebied:
RUCKUS Wireless. In Nederland wordt eduroam aangeboden
via een speciale (RADIUS-) server van Kennisnet. Via onze
RUCKUS oplossing kunnen onze klanten gratis aansluiten
bij het eduroam-initiatief zonder zelf een RADIUS-server te
hoeven inrichten.
Wat krijgt u als u gebruik gaat maken van
Ruckus Wireless van Heutink ICT?
• Gedelegeerd beheer. Dit houdt in dat u (wanneer
gewenst) in de eerste instantie het beheer in
eigen handen heeft, maar de specialisten van
Heutink ICT altijd voor u klaar zullen staan
wanneer u hulp nodig heeft.
• VLAN gescheiden netwerk
• Captive Portals
• Social Login
• Location Based Services
• Hotspot 2.0
• Implementatie van BYOD mogelijkheden
• Integratie met Network Access Control
en MDM oplossingen
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”ICT biedt ongekende mogelijkheden in
het leerproces. Onze aanpak richt zich
op het samen met docenten verkennen
van deze mogelijkheden die passen bij
de leervraag van leerlingen.”

Advies & begeleiding
Voorwaarden om ICT met succes te implementeren zijn een duidelijke, breed gedragen visie, een goede projectleider en specifiek
geformuleerde doelen. Heutink ICT kan u
hierbij helpen. Wij bieden een beproefd pakket
aan diensten en opleidingen die naadloos op elkaar aansluiten.
Heutink ICT helpt u graag in de rol van adviseur. Maar we hebben ook een breed aanbod aan trainingen en cursussen die
iets toevoegen aan uw onderwijs. Een aantal cursussen zijn
gevalideerd door Registerleraar.nl en we staan geregistreerd bij
het CRKBO.
Om tot onderwijsvernieuwing te kunnen komen, zal een school
eerst zelf moeten weten waar ze op ICT-gebied staat en waar
ze heen wil. Met ons eigen DNA-model (Degelijk, Nieuwsgierig,
Avontuurlijk) classificeren we elke school op basis van 4 pijlers
voor succesvolle ICT-inzet: visie, de vaardigheden van het team,
educatieve content en infrastructuur.
Trainingen
Heutink ICT organiseert kleinschalige trainingen met veel
persoonlijke aandacht voor elke individuele cursist. Heutink ICT
verzorgt onder andere trainingen over:
• D
 igibord/Touchscreen. Het digitale schoolbord biedt ongekende multimediale en interactieve mogelijkheden en geeft
een extra dimensie aan lesgeven. Voorwaarde is wel dat
het bord op de juiste manier wordt geïmplementeerd in het
onderwijs. Heutink ICT helpt daarbij, met gerichte trainingen
en coaching.
• T
 ablets. Hoe gaat u als school met de tablet in de klas aan
de slag? Hoe zorgt u dat de leerkrachten vaardig worden op
de tablet? Heutink ICT helpt u de tablet op een duurzame en
effectieve manier in uw onderwijs te integreren. Daarnaast
biedt Heutink ICT een training aan bedoeld voor de ICT-coördinator of -projectleiders. Onder het motto ‘train de trainer’
richt deze training zich op een duurzame onderwijsverbetering. Deelnemers krijgen een helder beeld van de mogelijkheden van tablets in het onderwijs, plus concrete tools om de
implementatie in hun specifieke onderwijssituatie in goede
banen te leiden.
Wouter Würdemann,
teamleider Training & Advies

Kijk voor informatie over onze trainings- en adviesdiensten op
www.heutink-ict.nl/AdviesBegeleiding
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