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Privacy, goed geregeld?!

bezig kennis te maken met de nieuwste technologische 
ontwikkelingen om zo leerlingen beter op de toekomst 
voor te kunnen bereiden. Een aantal scholen delen 
in dit nummer hun ervaringen met het werken met 
robots, de virtual reality-bril en de 3D-printer in de klas 
en de veranderende rol van de leerkracht hierin. Wilt 

u hiermee zelf aan de slag en weten 
hoe u deze ICT-vernieuwingen kunt 
toepassen in de klas? Dan kunnen 
onze trainingen ‘Coderen in de klas’, 
‘3D-printen in de klas’ en ‘Internet 
of Things’ interessant zijn voor u. 
Bovendien zijn deze trainingen 
gevalideerd door registerleraar.nl.
Wij zien u graag op een van onze 
informatiebijeenkomsten of 
trainingen. En uiteraard horen wij 
het graag als u behoefte heeft aan 
een bijeenkomst of training over 
een ander actueel onderwerp.
Veel leesplezier toegewenst!

Het onderwerp privacy staat bij veel besturen 
en scholen hoog op de agenda. Door de toenemende 
digitalisering van het onderwijs worden gegevens steeds 
vaker digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Scholen zijn zelf 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid van alle 
leerling- en leerkrachtgegevens. De nieuwe Europese 
wetgeving en de Meldplicht Datalekken, 
met hoge boetes als sancties, maken 
scholen en besturen nu nog bewuster van 
hun verantwoordelijkheid. Wij merken dat 
dit tal van vragen vanuit schooldirecties 
en bestuurders met zich meebrengt. 
Sinds vorig najaar bieden we dan ook 
de workshop ‘Privacy goed geregeld’ aan 
om scholen op weg te helpen bij het goed 
regelen van privacy. De workshop wordt 
gegeven door een deskundige op het 
gebied van privacy en onderwijs. Verderop 
in dit nummer leest u meer over privacy 
en veiligheid en onze workshop.
Naast privacy zijn scholen ook steeds meer 

Nienke Blommesteijn
N.Blommesteijn@apsitdiensten.nl
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Privacy en 
veiligheid

Privacy en veiligheid staan volop in de belangstelling. Sinds januari van dit jaar is 
een nieuwe Data Beschermingsregulering van kracht. Ook is er een nieuwe Europese 
Privacy Verordening in de maak. De nieuwe, strengere wetgeving raakt ook het primair 
onderwijs. APS IT-diensten ondersteunt de scholen met de juiste software, maar ook 
met de workshop ‘Privacy goed geregeld’. Deze workshop wordt gegeven door Joni 
Wagner. ‘Privacybeleid is ook een bewustwordingsproces.’

meest uiteenlopende dingen gedaan. Zo heb 
ik een brede kennis van het onderwijs opgebouwd 
en de hele ontwikkeling van ICT binnen het 
onderwijs van dichtbij meegemaakt. Toen ik begon, 
stond de enige computer op school in de kamer 
van de directeur. Digiborden bijvoorbeeld waren 
er nog niet. Ik heb alles zien ontwikkelen. Innovatie 
viel ook binnen mijn afdeling en we zijn druk bezig 
geweest om te experimenteren en te kijken naar 
wat er mogelijk was. We hebben weleens voor 
scholen in Friesland, waar men les gaf in de Friese 
taal aan een beperkte groep leerlingen verspreid 
over meerdere locaties, met videoconferencing 
les gegeven. Dat waren heel leuke dingen om 
uit te proberen. Inmiddels ben ik werkzaam als 
zelfstandig consultant.’

Samen werken
De wetgeving op het gebied van privacy raakt 
natuurlijk ook het primair onderwijs. Het kennis-
niveau binnen scholen op dit gebied is in de 
ervaring van Joni heel wisselend. ‘In de workshops 
zitten voornamelijk schoolleiders en ICT-managers 
van besturen. Er zijn deelnemers die nog van niets 
weten, maar ook mensen die onderkennen dat 
ze er “iets” mee moeten. Zij stellen terecht dat 

Joni heeft veel ervaring met het onderwijs. 
Zo is ze nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het Convenant Digitale 
Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen 
en Toetsen binnen het Doorbraakproject 
Onderwijs & ICT. Haar juridische achtergrond 

speelt daarbij vaak een rol, met name op het 
gebied van privacy. ‘Na mijn studie Rechten ben 
ik aan de slag gegaan als juridisch medewerker 
en accountmanager bij Kennisnet. Het was ook 
het prille begin van ICT in het onderwijs. Ik werd 
later projectmanager bij Kennisnet en heb de 

Hoe blijft de ICT-omgeving veilig?

Privacy

‘Leerkrachten zijn 
het aan de leerlingen 
verplicht om de 
computer goed 
te vergrendelen.’
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de kopieermachine te laten liggen. Een leerkracht 
wil zelf ook niet dat de eigen werkgever slordig 
met zijn of haar privégegevens omgaat. Het gaat 
dus echt om een bewustwordingsproces binnen 
de school, het is de verantwoordelijkheid van het 
bestuur en het management om dit te bevorderen 
en te faciliteren. Daar ligt een uitdaging voor de 
scholen. Ook ervaren scholen sommige praktische 
zaken als een lastig obstakel bij het uitvoeren 
van hun privacybeleid. Bijvoorbeeld een vraag als 
“mag ik foto’s plaatsen op onze Facebook-pagina?”. 
Scholen vragen zich af hoe daarmee om te gaan, 
ook in relatie met wat ouders en leerlingen zelf 
plaatsen op sociale media.

Plichten én rechten
Scholen kunnen hun krachten bundelen door 
samen te werken binnen een koepelorganisatie 
zoals de PO-Raad. Maar, zo stelt ze, onderwijs-
instellingen moeten hun eigen kracht beslist 
niet onderschatten. ‘De school draagt de 
verantwoordelijkheid voor de privacy, maar heeft 
ook de macht. Gebruik die macht dan ook. Een 
school moet niet zomaar vertrouwen dat het 

ze voor privacybeleid ook de hulp van andere 
medewerkers hard nodig hebben. Daarvoor is 
goed overleg met de leerkrachten nodig. Vaak 
zijn het vragen van ouders die aanleiding geven 
om zich beter in het onderwerp te verdiepen. 
Het thema komt in de maatschappij steeds vaker 
aan bod. En in combinatie met de verscherping 
van de wet, met de Meldplicht Datalekken, zijn 
veel scholen wakker geschud. De scholen 
schrikken natuurlijk van de hoge boetes en willen 
weten wat ze moeten doen om dat te voorkomen.

De huidige wetgeving is er in principe al sinds 
2001. Destijds was de hoeveelheid gegevens 
aanmerkelijk minder en de geavanceerdheid van 
de programma’s lager. Wat je toen met ICT kon 
doen op school en in de les, dat is onvergelijkbaar 
met nu. Destijds was er logischerwijs ook niet 
zo’n probleem met privacy en beveiliging van data. 
Maar scholen zijn steeds meer ICT gaan gebruiken, 
zoals een verplicht leerlingvolgsysteem, dat ook 
vaak meerdere toepassingen heeft.’

Bewust worden
Het inbedden van bewustwording en veiligheid 
binnen het beleid van de school zal prioriteit 
moeten hebben, stelt Joni. ‘Privacybeleid is ook 
een bewustwordingsproces. Met bewustwording 
bedoel ik het besef van bijvoorbeeld een leerkracht 
dat het gaat om privégegevens van leerlingen en 
dat daar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. 
Leerkrachten zijn het aan de leerlingen verplicht 
om de computer goed te vergrendelen zodat niet 
zomaar iedereen erbij kan. Leerkrachten moeten 
zich echt realiseren dat het niet gewoon is om 
een printje met privacygevoelige informatie bij 

Privacy

Workshop
‘Privacy goed geregeld’

Hoe houden we op school de
ICT-omgeving veilig? Hoe zorg ik dat de 
digitale leermiddelen altijd beschikbaar 
zijn? Hoe kan ik mijn personeel opleiden 
om met deze nieuwe mogelijkheden 
om te gaan? Eén van de grote thema’s 
van deze tijd is privacy, met name de 
ontwikkelingen van de privacy-aspecten 
bij het werken in de cloud. Sinds begin 
2016 is er een nieuwe Europese Privacy 
Verordening van kracht. De nieuwe 
wet is een aanscherping van het beleid. 
Veel onderwijsinstellingen zijn nog niet 
voorbereid op de nieuwe wetgeving. 
Joni Wagner beschikt over veel kennis 
op het gebied van privacy. Zij zal 
een aantal workshops geven over dit 
onderwerp. De deelnemers krijgen uitleg 
over de regels en de verantwoordelijk-
heden die gepaard gaan met het 
toenemend ICT-gebruik.

De sessie ‘Privacy goed geregeld’ door Joni op IPON 2016
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wel goed gaat. Er zijn voorbeelden van producten 
waar klachten over gekomen zijn over het gebruik 
van de data van leerlingen door de leverancier en 
deze klachten zijn gehonoreerd. Een school heeft 
de middelen om er iets aan te doen. Vaak hebben 
schoolbesturen het idee dat ze vast zitten aan 
een leverancier, maar dat is natuurlijk niet zo. 
De school is de partij die inkoopt en geld betaalt 
voor de producten. Dan mag je als school iets 
terug verwachten. De school is niet de onder-
liggende partij, maar kan en moet kwaliteit eisen, 
zeker op het gebied van privacy en beveiliging.’

Meldplicht
Er is de nieuwe Europese wetgeving over de 
bescherming van data en een nieuwe Europese 
Privacy Verordening. In het algemeen vindt Joni 
de aangescherpte wetgeving een verbetering, 
omdat het bewustzijn zo wordt aangescherpt, 
maar ze plaatst wel een kanttekening. ‘De 
Meldplicht Datalekken is een nieuw onderdeel 
van al bestaande wetgeving. De Meldplicht 

Meldplicht Datalekken

Sinds 1 januari 2016 is de Meldplicht 
Datalekken van kracht. Organisaties, 
zowel bedrijven als overheden en 
scholen, moeten direct melding maken 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra 
zij een ernstig datalek ontdekken. Soms 
moeten zij het datalek ook melden aan 
de mensen van wie de persoonsgegevens 
zijn gelekt. Doel van de meldplicht is 
om tot een betere bescherming van 
persoonsgegevens te komen.
Er wordt gesproken van een datalek 
als persoonsgegevens in handen vallen 
van derden die geen toegang tot die 
gegevens zouden mogen hebben. 
Een datalek is het gevolg van een 
beveiligingsprobleem. In de meeste 
gevallen gaat het om uitgelekte 
computerbestanden, maar een gestolen 
geprinte lijst van bijvoorbeeld het 
leerlingvolgsysteem kan evengoed een 
datalek zijn. De sanctie op niet-naleving 
van de meldplicht is een maximale boete 
van 500.000 euro per overtreding.

Datalekken is een algemene wet voor alle 
organisaties, van grote ministeries en telecom-
bedrijven tot kleine winkeliers en scholen. Binnen 
dat perspectief is het een grote maatregel die 
impact heeft voor relatief veel kleine organisaties. 
Ik vraag me weleens af wat er gaat gebeuren 
als straks de Autoriteit Persoonsgegevens wordt 
overspoeld met meldingen van datalekken, hoe 
kan dan voorkomen worden dat het een louter 
bureaucratische maatregel wordt die het doel 
voorbij schiet?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is 
op zich heel goed en biedt ruimte genoeg voor 
scholen om de wet goed na te leven. De wet stelt 
dat een school heel bewust moet zijn van het 
belang van het verzamelen van bepaalde gegevens, 
in relatie tot het grondrecht van de privacy van de 
persoon waar de gegevens over verzameld worden. 
Daar moet een school dus een heel bewuste 
belangenafweging tussen maken. En een school 
moet heel transparant zijn over waarom men data 
verzamelt en wat men ermee doet, zodat je er 
op aangesproken kunt worden. De kwaliteit van 
de gegevens moet goed zijn en mensen moeten 
de data kunnen veranderen als iets niet klopt.’ •
Meer informatie:
Joni Wagner, joni@hukshornlangerak.nl
info@apsitdiensten.nl

‘Een school moet heel 
transparant zijn over 
waarom men data 
verzamelt en wat men 
ermee doet.’

mailto:joni@hukshornlangerak.nl
mailto:info@apsitdiensten.nl
http://www.apsitdiensten.nl/TrainingAdvies/Paginas/default2.aspx
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‘Méés’, klinkt het uit een hoek. ‘Ik wil een druksensor programmeren maar dat lukt niet.’ 
Méés, dat is Roy Schaaper, leerkracht en ICT-coach op basisschool Visser ’t Hooft.

constant aan het werk. Als iedereen 
klaar is, demonstreren de leerlingen 
hun werk aan elkaar en kijken ze 
allemaal vol belangstelling toe. De 
‘Bothoven’ – vrij naar Beethoven – 
krijgt het meeste applaus. Het is een 
Mindstormrobot (zie kader) die door 
de leerlingen zo geprogrammeerd is 
dat hij op verschillende bewegingen 
allerlei andere melodietjes laat horen.

Basisschool Visser ’t Hooft is 
onderdeel van stichting Tabijn. Deze 
stichting organiseert het onderwijs op 
26 basis scholen in de regio. ‘Ik ben de 
ICT’er hier op school’, zegt Roy. ‘Maar 
ik heb collega’s die goed meedenken, 
dat is heel fijn. We leren veel van elkaar. 

Binnen de stichting vindt ook veel 
overleg plaats tussen de ICT’ers 
onderling.’ Roy werkt al ruim vijftien 
jaar op de school en hield zich in de 
beginjaren vooral bezig met hardware, 
stekkers en snoeren. ‘Maar ICT is steeds 
dichter bij het onderwijs gekomen. 
Wij waren altijd een prestatiegerichte 
school met klassikaal onderwijs en één 
of twee computers in de klas. We zijn 
enkele jaren geleden met het hele team 
om de tafel gaan zitten om te bespreken 
waar we heen wilden met het onderwijs. 

We waren het met elkaar eens dat er 
meer uit de kinderen zelf moest komen. 
We wilden meer aandacht voor de eigen 
talenten van de leerlingen. Zo kwamen 
we uit op Ontdekkend Leren. Daartoe 
introduceerde de school de 21st century 
skills, door de school verwoord als: 
communiceren, samenwerken, oog 
voor culturele verschillen en probleem-
oplossend denken. Om te werken aan 
de 21st century skills is een vakover-
stijgende aanpak nodig. Zo brengen 

De leerlingen uit groep 8 hebben 
het er druk mee. Het ene groepje 
buigt zich over één van de twee Lego 
Mindstorms, om de zelfgebouwde 
robot allerlei routes te laten afleggen. 
Een ander clubje heeft de Sphero-bal 
geprogrammeerd en het balletje rolt 
uit zichzelf de vorm van een hartje: 
helemaal symmetrisch en in wisselende 
kleuren. Een meisje is bezig om haar 
droomhuis in driedimensionale software 
te ontwerpen, zodat de 3D-printer het 
straks kan uitprinten. De Ozobot legt 
ondertussen een knap ingewikkelde 
route af, helemaal volgens de 
geprogrammeerde code. En ondertussen 
is in het klaslokaal de 3D-printer 

Dit is mijn school

Spelen en leren met ICT
Ook leren na schooltijd

‘Ik hou van 
innovatie, maar 
het moet wel 
zinvol zijn.’

Lego Mindstorms zijn robots 
die lopen, praten, denken en alles 
doen wat u kunt verzinnen. De 
leerlingen kunnen de robots zelf 
bouwen en tot leven brengen 
met de eenvoudige, op iconen 
gebaseerde programmeerfunctie. 
De robot kan voorgeprogram-
meerde missies uitvoeren, maar 
u kunt ook een gratis app 
downloaden en de robot bedienen 
via uw smartphone of tablet.
De Ozobot is een kleine ‘robot’ 

Mindstorms, Ozobots en Sphero?

die u kunt programmeren om 
kleurpatronen te volgen, zo kan 
het apparaatje een route afleggen. 
De snelheid van de Ozobot kan 
ook worden ingesteld.
De Sphero Robotball is een 
‘balletje’ dat geprogrammeerd 
kan worden om met verschillende 
snelheden en kleuren allerlei 
routes te volgen.
De Ozobot is te bestellen via 
APS IT-diensten en schoolspot.nl, 
zie ook verderop in dit nummer.

http://schoolspot.nl/
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we samenhang aan in het onderwijs. 
In de ochtenduren richten we ons 
op de kernvakken. In de middag zijn 
we bezig met ontdekkend leren, 
zoals programmeren, coderen en 
3D-ontwerpen maken.’

Stap voor stap
De introductie van ICT in het onderwijs 
is heel doordacht en stapsgewijs 
gegaan. ‘Ik hou van innovatie’, stelt 
Roy. ‘Maar het moet wel zinvol zijn. 
We denken goed na over wat we 
aanschaffen en waarom. Elke 
aanschaf, hardware of software, moet 
functioneel zijn en betaalbaar.’ Het 
eerst maakten de digitale schoolborden 
hun opwachting. ‘Dat is op alle scholen 
van de stichting Tabijn gebeurd. Toen 
de tablet in beeld kwam, hebben we 
gekozen voor Windows-tablets. Dat 
bleek voor ons het beste besturings-
systeem. We wilden graag dat de 

leerlingen een eigen, veilige, digitale 
leeromgeving zouden hebben en een 
eigen account. Dat kan uitstekend 
worden geregeld met Office 365. 
We hebben de beschikking over 
45 Windows Surfaces en 15 Prowise- 
tablets. Met de komst van de tablets 
is de ICT op school in een 
stroomversnelling terecht gekomen.’

De tablets mogen niet mee naar huis. 
‘Iedere leerling heeft een eigen account. 
Ze kunnen hun werk op OneDrive zetten 
zodat ze thuis verder kunnen werken. 
Met een goed afgeschermde school-
omgeving hebben we de randvoorwaar-
den voor ICT-gebruik in het onderwijs 
goed voor elkaar en kan ICT dus 
daadwerkelijk het onderwijs versterken. 
We werken met OneNote als een soort 
klassenboek. Het is leuk om te zien dat 
de kinderen zelf ook goed meedenken 
wat er kan met Office 365. Ze komen 
soms met heel goede oplossingen.’

De leerlingen mogen ook hun eigen 
laptop, tablet of smartphone meenemen 
naar school. ‘Ze zijn vrij om hun eigen 
spullen mee te nemen, een kind kan 
leren met elk device. Het mobieltje 
inleveren werkt niet, dat past ook 
niet in onze filosofie. We zien ICT als 
een kans. We maken wel heel goede 
afspraken met de leerlingen. De 
kinderen in de groepen 7 en 8 hebben 
ook allemaal het mediawijsheids-
programma van Kennisnet doorlopen.’

Thuis leren
De grote winst van de nieuwe 
 benadering vindt Roy dat de kinderen 
thuis ook bezig zijn met leren. ‘Het 
leren gaat door na schooltijd’, vertelt 
hij. ‘De meeste leer lingen hebben 
thuis een laptop of ander apparaat 
en kunnen thuis opdrachten afmaken.’ 
Als voorbeeld noemt hij het ontwerpen 
in 3D-programma’s. ‘Als ze thuis hun 
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Dit is mijn school

ontwerp afmaken, kunnen ze het de 
volgende dag hier op de printer laten 
printen.’ Jongens en meisjes tonen 
evenveel belangstelling voor ICT en doen 
ook niet voor elkaar onder. Roy: ‘Alleen bij 
het thuiswerken zie je dat de meisjes een 
voorkeur hebben voor de meer sociale 
factoren van ICT, ze doen meer sociale 
spelletjes op en met de computer.’

De eigen rol van Roy als leerkracht 
is sterk veranderd. ‘Ik ben nu veel meer 
een coach’, zegt hij. ‘Ik vind dat een 
verrijking van mijn vak. Als leerkracht 
heb je weleens de neiging om vanuit je 
eigen idee te werken en iets in te vullen 
voor de leerlingen. We hebben als team 
moeten leren om dat niet te doen. We 

hebben een heel gedifferentieerd team, 
met jonge en oudere leerkrachten. Een 
leerkracht hoeft echt niet alles te weten 
op het gebied van ICT en hij of zij hoeft 
het ook zeker niet beter te weten dan 
de leerlingen, dat lukt je toch niet. Als 
je de basisprincipes kent, is dat goed 
genoeg om een goede coach te zijn. 
De leerlingen helpen elkaar ook graag.’ 
En als ze er niet uit komen met elkaar, 
bijvoorbeeld hoe de druksensor moet 
worden geprogrammeerd, dan weten ze 
Roy te vinden: Méés, klinkt het dan. •
Meer informatie:
Roy Schaaper, r.schaaper@tabijn.nl

‘Ik ben nu veel meer 
een coach, ik vind 
dat een verrijking 
van mijn vak.’

mailto:r.schaaper@tabijn.nl
http://www.apsitdiensten.nl/TrainingAdvies/Paginas/default2.aspx
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Column

Leren programmeren,
voor jong en oud!?

Ergens rond de voorjaarsvakantie waren er meer 
dan duizend kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud in 
de Ziggo Dome te vinden. Niet voor een concert van 
de nieuwe K3, Justin Bieber of een voorstelling van 
Disney on Ice. Ze zaten allemaal te zwoegen achter 
een beeldscherm! De kinderen gebruikten het (gratis) 
programma Scratch om kennis te maken of beter 
te worden in het programmeren van de computer 
waarmee ze werkten. Ze waren bezig te leren de 
kansen van de digitale wereld ten volle te benutten.

In de wereld van nu heb je digitale vaardigheid en 
 creativiteit nodig. Als je nu op de basisschool zit, is 
de kans groot dat je in je toekomstige baan iets met 
programmeren gaat doen. De vraag naar programmeurs 
zal de komende jaren alleen maar toenemen. Niet voor 
niets is het één van de vijf kenmerken van het eind-
advies van het Platform Onderwijs2032. Het Platform 
vindt het belangrijk dat leerlingen leren begrijpen hoe 
een computer werkt. Als ze weten welke technologie 
daarachter zit, kunnen ze computers inzetten om 
een probleem op te lossen: computational thinking.

Ik ben het er mee eens dat deze vorm van techniek-
onderwijs net zo belangrijk is als de ‘drijven en zinken-
les’ uit de techniektorens, als nerd vind ik het misschien 
nog belangrijker. Maar, het moet wel om de computer 
gaan. Programmeren alleen gebruiken om op die 
manier kritisch denken en logisch redeneren te 
stimuleren is naar mijn mening niet de juiste reden 
om kinderen dit te laten doen op school. Dat je deze 
belangrijke (21e eeuwse) vaardigheden wel moet 
beheersen om te kunnen programmeren is zeer 
mooi meegenomen! Dus beginnen zonder computer, 
unplugged noem je dat, is een geweldige start. 
Maar steeds met in het achterhoofd dat je uiteindelijk 
ook met een stekker gaat programmeren. Want 
programmeren doe je met een computer, zonder 
geprogrammeerd te zijn doet die namelijk niets!

Niet alleen leerlingen moeten leren programmeren. 
Ook leerkrachten zullen eraan moeten geloven. Zoals 
gezegd kun je perfect starten met allerlei activiteiten 
waarbij je geen computer nodig hebt. Samen met 
 leerlingen uitpluizen wat de volgorde van handelingen 
is van het beleggen van een boterham met hagelslag 

is een leuke en speelse manier om het over volgorde, 
reeksen en logaritmes te hebben. Maar uiteindelijk is 
het toch wel de bedoeling dat ze een computer een 
logaritme laten uitvoeren. Het vraagt dus van een leer-
kracht ook een bepaald niveau van digitale vaardigheid.

Natuurlijk zal niet ieder kind programmeur worden. Dit 
‘economische’ argument als enige reden gebruiken om 
programmeren aan te bieden als vast onderdeel in het 
Nederlandse onderwijs is te beperkt. Het gaat volgens 
mij veel meer om zelfredzaamheid. De digitalisering van 
onze samenleving zal voorlopig niet afnemen, integen-
deel. Dus goed leren begrijpen hoe een computer werkt 
is uiteindelijk belangrijk voor iedereen. Jong en oud.

Olaf de Groot
is projectleider bij Kennisnet. 

Werd meester na zijn rechtenstudie, 
maar dan in het basisonderwijs! 

Vader van twee kinderen (5 en 8 jaar). 
Twittert onder de naam @olafiolio.
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Microsoft

Hoe veilig is de cloud? Waar zijn de data opgeslagen? Heeft de school er nog controle 
over? Horen we het wel als er sprake is van een datalek? Dat zijn de vragen waar 
scholen mee te maken krijgen als ze in de cloud gaan werken. APS IT-diensten 
ondersteunt hen daarbij. Ook Microsoft als leverancier reikt de scholen de helpende 
hand aan.

Microsoft is de eerste grote 
cloudleverancier die zich heeft 
geconformeerd aan de ISO/IEC 
27018-standaard. Deze internationale 
standaard regelt de juiste verwerking 
van persoonsgegevens in de cloud. 
Het stelt met name regels voor de 
‘public cloud service providers’ en in 
het geval van Microsoft gaat het dan 
met name om Microsoft Azure, Office 
365 en Microsoft Intune. Martin legt 
uit: ‘De standaard zorgt voor garanties 
op het gebied van het beheer van de 
gebruikers zelf over hun persoonlijke 
gegevens, transparantie over wat er 
met de data gebeurt en de beveiliging 
van de gegevens. Ook zorgt Microsoft 
ervoor dat de data van de scholen 
niet gebruikt worden voor advertenties 
en volgen we een heldere procedure 
wanneer overheden toegang tot de 
gegevens vorderen.’

Over de reden is hij heel duidelijk: 
‘De cloud is belangrijk voor Microsoft, 
we hebben er baat bij dat het goed 
geregeld is. We kunnen op het gebied 
van privacy en beveiliging zekerheden 
bieden. Zo kan het primair onderwijs 
onze clouddiensten gebruiken en 

helpen we de beveiliging te verbeteren.’ 
Martin benadrukt dat de veiligheid van 
zakelijke gegevens goed gewaarborgd 
is in de datacenters van Microsoft. ‘We 
houden ons uiteraard aan de Europese 
standaardclausules ten aanzien van 

databeveiliging. De data blijven te 
allen tijde van de onderwijsinstelling. 
De gegevens worden door Microsoft 
voor geen enkel ander doel gebruikt 
dan voor de clouddienst van Microsoft, 
dus ook niet voor marketing- of 

Martin Vliem is National Security 
Officer bij Microsoft. Beveiliging en 
privacy is zijn specialiteit. ‘Iedereen 
die met persoonsgegevens omgaat 
is verantwoordelijk voor de geheim-
houding en veiligheid daarvan’, 
vertelt hij. ‘De school is dus zelf 
verantwoordelijk voor de gegevens. 
Maar Microsoft kan de scholen vanuit 
de technologie ondersteunen om te 
voldoen aan de voor hen geldende 
wettelijke verantwoordelijkheden. 
Die verantwoordelijkheden zijn er 
eigenlijk al veel langer, maar de 
gemiddelde basisschool wordt zich 
dat nu pas bewust, nu online diensten 
en de cloud zo in opkomst zijn.’

Bijna 35 procent van het basis-
onderwijs maakt al gebruik van de 
cloud. Daarmee is Nederland wereldwijd 
gezien koploper. ‘Het onderwijs doet 
het dus internationaal gezien heel 
goed’, stelt Martin. ‘Digitalisering is 
een succes.’ Maar, zo zegt hij: ‘Scholen 
zullen zich in de dagelijkse omgang 
met persoonsgegevens bewust moeten 
zijn van de risico’s en de belangrijkste 
maatregelen zodat zij hun verantwoor-
delijkheid op een goede manier kunnen 
invullen. Microsoft helpt graag daarbij.’

‘Bijna 35 procent 
van het basis-
onderwijs maakt 
al gebruik van de 
cloud. Daarmee 
is Nederland 
wereldwijd gezien 
koploper.’

Veiligheid waarborgen 
en zekerheid bieden

Microsoft helpt scholen met veilige cloud
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reclamedoeleinden. We claimen ook 
niet het intellectueel eigendom van 
de gegevens.’

Bewerkersovereenkomst
Martin constateert dat niet elke school 
op de hoogte is van de belangrijkste 
nationale en internationale kaders voor 
informatiebeveiliging. De strekking van 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
is nog niet overal bekend. De Wet 
Bescherming Persoonsgegevens 
spreekt over een ‘betrokkene’, 
‘verantwoordelijke’ en de ‘bewerker’. 
Om goede afspraken te maken met 
de leveranciers is een zogenaamde 
bewerkersovereenkomst nodig. Ook 
dat biedt Microsoft. ‘Onze gebruikers-
overeenkomst, zoals we die met 
APS IT-diensten hebben afgesloten voor 
het primair onderwijs, moet optimale 

zekerheid waarborgen. De scholen die 
via APS IT-diensten een overeenkomst 
met Microsoft hebben afgesloten, 
beschikken over een dergelijke 
bewerkersovereenkomst met Microsoft. 
Dit document is onderdeel van de 
Microsoft Voorwaarden voor Online 
Diensten-Volume Licensing en kunt 
u nalezen via www.apsitdiensten.nl, 
na inloggen, bij licenties Microsoft. 
We proberen de informatie zo leesbaar 
mogelijk te maken, om te stimuleren 
dat men het ook daadwerkelijk leest. 
We zijn enthousiast over wat we 
beloven en bieden.’

Veel scholen realiseren zich 
niet dat zij zelf de regie voeren over 
de persoonsgegevens en niet de 
leverancier. ‘Belangrijk is dat scholen 
beveiligingsbeleid formuleren’, stelt 
Martin. ‘Beveiliging is geen onderwerp 

dat alleen de systeembeheerder 
aangaat. Een onderwijsinstelling moet 
aan de hand van een risico-analyse 
beleid formuleren, dat is een taak 
van het bestuur.’ •
Meer informatie:
Microsoft, Martin Vliem,
Martin.Vliem@microsoft.com
info@apsitdiensten.nl

http://www.apsitdiensten.nl/
mailto:Martin.Vliem@microsoft.com
mailto:info@apsitdiensten.nl
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Virtual reality

Bij aardrijkskunde levensecht over de Chinese Muur wandelen? Kijken over het randje 
van een vulkaan? Jeffrey Swerissen is groepsleerkracht en ICT-coördinator op de 
Bosbergschool in Hollandsche Rading. Hij heeft de virtual reality-bril geïntroduceerd 
in de les. ‘Goedkoop én gemakkelijk’, vertelt hij.

reality (VR). De verschillende sensoren 
houden de positie van de telefoon bij 
en geven deze door aan de software. 
Het scherm is daarbij het venster 
op de virtuele wereld. Door het beeld 
op te splitsen in twee delen en op elk 
deel een ander perspectief te tonen, 
ontstaat het 3D-effect. Virtual reality 
wordt vaak nog in één adem met 
games genoemd, maar kan ook 
worden ingezet voor een virtuele 

rondleiding bij, bijvoorbeeld, 
de aardrijkskundeles.

Jeffrey is heel actief met ICT 
in het onderwijs. En met zijn 
voorstel om virtual reality toe te 
passen in de les, is hij gekozen tot 
Onderwijs Pionier (zie kader). ‘Ik 
ben zelf opgegroeid met de eerste 
computers. Ik vind ICT intrigerend. 
Een kleuter kan al een tablet 
gebruiken en begrijpen.’

Virtual reality spreekt hem ook 
aan om heel pragmatische redenen. 
‘ICT-vernieuwingen in het onderwijs 
doorvoeren gaat langzaam’, stelt hij. 
‘Maar de ontwikkelingen gaan juist 
heel snel. Stel dat je nieuwe laptops 
wilt aanschaffen, dan moet iedereen 
er zijn zegje over kunnen doen, want 
het kost veel geld en iedereen moet 
er over kunnen nadenken. Voordat 
een besluit is genomen, ben je 

De bril met ingebouwd scherm 
toont beelden vrijwel direct op het 
netvlies. De bril omsluit de ogen, zo 
krijg je geen visuele informatie meer 
van de echte fysieke omgeving en 
lijkt het alsof je echt in een andere 
realiteit bent beland. Door je hoofd 
te bewegen kun je rondkijken in de 
nieuwe werkelijkheid. Smartphones 
hebben veel sensoren en kunnen 
daardoor worden gebruikt voor virtual 

Levensecht les
Virtual reality in de klas

‘Dankzij virtual 
reality leert een 
autistische leerling 
Engels praten.’

Onderwijs Pionier

Onderwijs Pioniers is 
een programma van de 
Onderwijscoöperatie en 
Kennisland. Het programma 
biedt ambitieuze leerkrachten 
ondersteuning door middel 
van begeleiding, budget, 
een netwerk en een podium. 
Jeffrey behoorde tot de 
uitverkorenen met zijn 
voorstel voor de toepassing 
van virtual reality in het 
onderwijs. ‘Dat is best 
speciaal, ik ben er heel 
erg trots op dat mijn plan 
werd gekozen.’

WOW Virtual 
Reality-bril

APS IT-diensten biedt 
virtual reality-brillen aan 
via www.apsitdiensten.nl 
en schoolspot.nl, zie ook 
verderop in dit nummer.

http://www.apsitdiensten.nl/
http://schoolspot.nl/
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maanden verder. En dan zijn er alweer 
betere laptops op de markt. Virtual 
reality-brillen, in combinatie met een 
besturingssysteem, zijn relatief 
goedkoop. Feitelijk heb je dan alleen 
nog een mobiele telefoon nodig en 
die heeft tegenwoordig elke leerkracht. 
Het is dus iets dat elke leerkracht wel 
een paar keer in het jaar kan doen, 
om de leerlingen te enthousiasmeren 
voor ICT. Het is goedkoop, gemakkelijk 
en geen verzwaring voor de taak van 
de leerkracht. Het is leuk om te laten 
zien en om leerlingen te laten ervaren.’

Aardbevingen en vulkanen
Jeffrey heeft de leerlingen eerst kennis 
laten maken met de VR-bril. ‘Ik ben 
begonnen om als puur entertainment 
te laten zien hoe VR eruit ziet, want 
daar hebben ze geen idee van. De 
meest populaire toepassing is de 
achtbaan waarin je kunt zitten en 
die helemaal over de kop gaat. Maar 
ik wil het gebruik leerzaam maken. 

Aardrijkskunde, Techniek en Natuur 
lenen zich geweldig voor virtual reality-
toepassingen. Het spreekt heel erg 
tot de verbeelding van de leerlingen 
als je de beelden erbij kunt halen. 
Levensecht over de Chinese Muur 
lopen. Het is een heel intense ervaring 
om een andere omgeving te kunnen 
zien alsof je er zelf bent. Ik probeer 
bijvoorbeeld ook filmpjes en apps van 
aardbevingen en vulkanen te vinden.’

Hij bereikte nog een bijzonder 
resultaat met de VR-bril. ‘Ik heb een 
autistische leerling in de groep’, 
vertelt Jeffrey. ‘Hij deed niet mee 
met de Engelse les, hij wilde geen 
Engels praten. Toen heb ik een app 
gevonden voor de VR-bril met een 
beer die door een huis loopt en Engels 
spreekt. Dan zegt de beer bijvoorbeeld: 
“look at the refrigerator” en dan moet 
de jongen zoeken en de koelkast 
aanwijzen en de beer nazeggen in 
het Engels. En dat doet hij, hij heeft 
het niet eens door dat hij Engels aan 

het praten is. Zo leert hij toch de taal, 
dat is zo speciaal.’

Inmiddels heeft hij een hele verzameling 
brillen bij elkaar gespaard. ‘Ik heb ook 
nog supergoedkope brillen. De leerlingen 
krijgen die brillen mee naar huis om uit 
te proberen. Ik geef ze een lijst met apps 
mee en dan mogen ze er een weekend 
mee stoeien. Dat is zo leuk en de ouders 
vinden het ook geweldig.’ •
Meer informatie:
Jeffrey Swerissen, j.swerissen@proceon.nl
info@apsitdiensten.nl

mailto:j.swerissen@proceon.nl
mailto:info@apsitdiensten.nl
http://www.apsitdiensten.nl/TrainingAdvies/Paginas/default2.aspx
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Magix

Muziek mixen, een rap maken met de klas of een song opnemen? De software van 
Magix wordt door professionele DJ’s, VJ’s en ontwerpers gebruikt voor het maken, 
vormgeven, presenteren en archiveren van hun video’s, muziek, foto’s, afbeeldingen 
of websites. Maar ook leerlingen in het primair onderwijs kunnen er prima mee uit 
de voeten. Pieter Prins van Prins Promotions, PR-bureau van Magix, weet er alles van. 
‘De software is eenvoudig, intuïtief en Nederlandstalig.’

Engelstalig? Beginnen met Music Maker 
is dan beter, het is niet voor niks het 
meest verkochte programma in Europa. 
Hiermee kan een leerling al echt mooie 
dingen maken en alle basisprincipes 
leren van digitaal muziek maken. Als 
de interesse blijft bestaan en hij of zij 
ooit echt professioneel gaat werken, 
zal hij wellicht overstappen op een 
professioneler pakket. Er zijn bekende 
DJ’s die hun loopbaan met Music Maker 
zijn begonnen! Uiteindelijk is de basis 
van muziekbewerkingssoftware bij alle 
software hetzelfde, dus de basiskennis 

die de leerling met Music Maker 
opdoet, is ook nuttig voor de duurdere 
professionele pakketten, zoals Video 
Pro X (video) en Samplitude/Sequoilla 
(muziek) en andere programma’s.’

Welke software gebruikt het 
primair onderwijs het meest?
‘Music Maker en Video Deluxe. 
Binnenkort komt Magix bovendien met 
YouCast. Hiermee speelt Magix in op 
de trend dat kinderen hun leven steeds 
meer gaan “casten”. YourCast biedt alles 
om vlogs te maken, zoals snel editen, 

inboxing (jezelf in een hoekje van 
het beeldscherm plaatsen), gameplays 
opnemen en de achtergrond veranderen, 
zodat het bijvoorbeeld net lijkt dat je 

Is dergelijke professionele 
software geschikt voor 
het basisonderwijs?
‘Voor jonge leerlingen, vanaf ongeveer 
negen jaar oud, is Magix-software 
ideaal om bekend te worden met de 
beginselen van digitaal muziek maken 
en videobewerken. Al heel jong zijn 
kinderen tegenwoordig bezig met 
filmen, vloggen, foto’s en muziek 
maken. En ze delen dit het liefst met 
de hele wereld. Ze willen bijna allemaal 
DJ worden. Maar koop je dan meteen 
dure software die ingewikkeld is en 

‘Dankzij 
APS IT-diensten 
leren we het 
onderwijs steeds 
beter kennen.’

Zo word je DJ!
Digitaal muziek maken en video bewerken
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vanuit New York verslag doet. 
Ook het pakket Webdesigner wint 
aan populariteit.’

Hoe en waarvoor kunnen 
leerkrachten de software goed 
inzetten voor het onderwijs?
‘Het digitaal presenteren van jezelf, 
een product of een bedrijf wordt 
steeds belangrijker. Voor leerlingen 
dus zaak om dit te leren. Dankzij Video 
Deluxe leert een leerling video-editen: 
hoe maak ik van ruw beeldmateriaal 
een leuke, korte film? Hoe en waar 
kan ik stukken wegknippen, wat kan 
ik bereiken met effecten en titels, hoe 
voeg ik een muziekje of commentaar 

toe? Leraren kunnen leerlingen “de 
straat” opsturen met een cameraatje, 
iPad of mobieltje. Met een vrije of 
een concretere opdracht: maak een 
filmpje over de omgeving, of over 
een onderwerp. Kinderen leren door 
het filmen en het editen heel goed 
hoe zij een verhaal kunnen vertellen.

Music Maker kan ook uitstekend 
ingezet worden bij muzieklessen vallend 
onder culturele educatie. Door te 
werken met een bepaalde stijl, of door 
virtuele instrumenten toe te voegen 
leert een leerling hoe de opbouw van 
een muziekstuk is. En bovendien is het 
gewoon leuk, omdat het gemaakte werk 
al snel best goed klinkt.’

Wordt het onderwijs 
als doelgroep steeds 
belangrijker voor Magix?
‘Sinds een jaar of vijf is Magix actief 
in de educatieve wereld en het is 
eerlijk gezegd best lastig om de 
juiste weg te vinden. Dat komt ook 
omdat de wereld van het onderwijs 
in Nederland heel anders is dan 
bijvoorbeeld die in Duitsland, waar 
ons moederbedrijf is gevestigd. 
Maar dankzij APS IT-diensten vinden 
we steeds meer onze weg en kunnen 
we het onderwijs beter leren kennen. 
Gelukkig weten steeds meer scholen 
ons te vinden.’ •
Meer informatie:
info@apsitdiensten.nl

Vanaf zes euro per pc 
(gelijktijdige gebruiker) kunnen 
scholen Magix-software 
aanschaffen. Op de licentiepagina 
op de website van APS IT-diensten 

Nieuwe netwerklicentie

wordt binnenkort een tutorial 
geplaatst waarin kort en bondig 
alle mogelijkheden worden 
verteld van Music Maker en 
Video Deluxe.

mailto:info@apsitdiensten.nl
http://www.apsitdiensten.nl/licenties/Paginas/default.aspx
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Nieuwe producten
Welke nieuwe producten heeft APS IT-diensten in het assortiment? 

Voor meer informatie over de producten log in op 
www.apsitdiensten.nl en ga naar Webwinkel > Aanbod & Bestel.

Gadgets

De Ozobot, 
WOW Virtual Reality-bril 
en Micro 3D-printer 
zijn verkrijgbaar in 
onze webwinkel!

Ozobot
Met de Ozobot kunt u in de klas aan de slag 
met coderen en programmeren. De Ozobot is 
een kleine, vrolijke robot die een leerling zelf 
kan programmeren door middel van lijnen en 
kleuren. Kinderen kunnen de Ozobot laten 
bewegen, spelen en dansen. De Ozobot volgt 
niet alleen een lijn op papier maar ook op een 
tablet. Hiervoor kunt u verschillende apps (zowel 
iOS en Android) downloaden. De Ozobot biedt 
kinderen en leerkrachten een ontzettend leuk 
en creatief platform om te leren met robotica.

Wilt u weten hoe u de Ozobot in de klas kunt 
gebruiken dan kunt u via APS IT-diensten de 
training ‘Coderen in de klas’ volgen. Tijdens 
deze training maakt u zelf een start met coderen.

WOW Virtual Reality-bril
WOW VR is een mooie, comfortabele, eenvoudig 
instelbare en betaalbare virtual reality-bril. 

U plaatst simpelweg een smartphone in de bril 
en de leerlingen kunnen leerzame 360 graden-
video’s via YouTube bekijken. De WOW VR-bril is 
geschikt voor alle Android- en iOS-smartphones 
en focus en oogafstand zijn verstelbaar zodat 
u verzekerd bent van de beste 3D-ervaring.

Micro 3D-printer
Verbaas leerlingen (en ouders) met de mooie 
creaties die ze uit de Micro weten te toveren! 
De Micro 3D-printer is kindvriendelijk en de 
prijs van het printmateriaal valt mee. Via 
APS IT-diensten kunt u de training ‘3D-printen 
in de klas’ volgen. Tijdens deze training krijgt 
u uitleg en wordt u wegwijs gemaakt met 
de 3D-printer.

De Ozobot en WOW Virtual Reality-bril zijn tevens 
voor thuisgebruik via schoolspot.nl te bestellen.

Zie www.apsitdiensten.nl voor meer informatie 
over deze producten en bijbehorende trainingen.

Licenties

http://www.apsitdiensten.nl/
http://schoolspot.nl/
http://www.apsitdiensten.nl/
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Nieuwe licenties
Welke nieuwe licenties heeft APS IT-diensten afgesloten? 

Voor meer informatie over de licenties log in op  
www.apsitdiensten.nl en ga naar Webwinkel > Aanbod & Bestel.

Netwerkbeheer

Pulseway 
Nieuw in het assortiment is Pulseway van 
DSD Europe. Met Pulseway beheert u uw 
netwerk vanaf elk mobiel apparaat. Door 
de beschikbaarheid van mobiele apps voor 
alle mobiele platformen heeft u uw totale 
IT-infrastructuur altijd en overal binnen 
handbereik. U hoeft dus niet meer op 
een vaste plek te zijn om uw netwerk 
te beheren. Zo kunt u direct problemen 
verhelpen door commando’s vanaf 
uw smartphone of tablet te versturen. 
Met Pulseway kunt u lopende processen 
beheren, essentiële updates uitvoeren 
en systemen herstarten vanaf waar u wilt. 
U kunt kiezen voor een licentievorm 
on-premise of voor een SaaS-oplossing.

Beveiliging

F-Secure

Nieuw in de webwinkel is de 
beveiligingssoftware van F-Secure. 
De volgende producten zijn verkrijgbaar:

Server Security
Voor een krachtige, gecentraliseerde 
oplossing voor de beveiliging en bewaking 
van uw servers, zowel fysiek als virtueel.

Client Security
Voor endpoint-beveiliging van desktops met 
het Windows-besturingssysteem. Het biedt 
niet alleen bescherming tegen virussen, het 
programma zorgt ook voor automatische 
software-updates en biedt endpoint- 
beveiliging tegen bekende kwetsbaarheden.

Business Suite (Client, Server, Mail)
Voor een on-premise-beveiligingsoplossing 
met geavanceerde kenmerken op het gebied 
van beveiligingsbeheer. De oplossing komt 
tegemoet aan de hoge veiligheidseisen 
van organisaties in alle soorten en maten.

Mail Security
Voor een krachtige, gecentraliseerde 
oplossing voor de beveiliging en bewaking 
van uw e-mails.

http://www.apsitdiensten.nl/
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Creative Cloud biedt je ‘s werelds beste creatieve apps en deze zijn altijd  
up-to-date, zodat je je beste ideeën kunt omzetten in je meest fantastische werk, 

op je desktop en mobiele apparaten.

Adobe Creative Cloud

Nieuw: VIP-licenties 
van Adobe, individueel 
of per apparaat

In onze webwinkel kunt u Adobe VIP aanschaffen. 
Value Incentive Plan (VIP) is een programma van 

Adobe waarbij u licenties op lidmaatschapsbasis 
per jaar afneemt, per apparaat of op naam. 
Deze overeenkomst vervangt – grotendeels 
– de Adobe-licenties met individuele licenties 
voor medewerkers.

Via VIP beschikt u altijd over de nieuwste versies 
van de programma’s uit de Creative Cloud, zoals 
Photoshop CC, Illustrator CC en InDesign CC. Ook 
Acrobat Pro DC maakt deel uit van VIP. Gebruikt 
u Adobe-software op enkele pc’s, of voor enkele 
gebruikers? Dan is Adobe VIP voor u de meest 
geschikte overeenkomst.

De voordelen:

• Geen minimum aanschaf

• Flexibiliteit en schaalbaarheid

• Gecentraliseerd beheer

• Altijd de nieuwste versies

• Voorspelbare budgettering.

Licenties
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Licentienieuws
Welke ontwikkelingen zijn er in de lopende licenties? 

Voor meer informatie over de licenties log in op  
www.apsitdiensten.nl en ga naar Webwinkel > Aanbod & Bestel.

Documenten omzetten

ABBYY FineReader 
en PDF Transformer

ABBYY is nu onder de eigen productnaam terug 
te vinden in onze webwinkel, voorheen was dat 
onder de productnaam Globell.

ABBYY FineReader
Papieren documenten hebben twee grote 
 problemen: u kunt ze niet gemakkelijk bewerken 
en ze zijn kwetsbaar. ABBYY FineReader 
 Professional 12 is ontworpen om deze problemen 
op te lossen door het digitaliseren van papieren 
media. Het programma gebruikt optische teken-
herkenning om scans of foto’s om te zetten in een 
digitaal document. De resultaten kunt u bewerken 
in het programma zelf, of u kunt ze exporteren 
naar Word.

Naast de functionaliteiten van FineReader 
Professional zorgt de Corporate-editie ook voor 
een perfecte werkstroom van documenten binnen 
uw organisatie.

ABBYY PDF Transformer
ABBYY PDF Transformer kan elk type 
PDF-bestand, zelfs gescande PDF-bestanden, 
converteren naar MS Office-formaten. 
U kunt ook direct vanuit MS Office 
doorzoekbare PDF’s creëren of bestaande 
PDF’s aanpassen.

Dit product kunt u installeren binnen zowel 
een Windows- als een terminal-serveromgeving.

http://www.apsitdiensten.nl/
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Licenties

Verlengde licenties
Welke lopende licenties zijn verlengd? 

Voor meer informatie over de licenties log in op 
www.apsitdiensten.nl en ga naar Webwinkel > Aanbod & Bestel.

Cd’s en dvd’s kopiëren

H+H software: 
Virtual CD
en Pro Guard
Met Virtual CD kopieert u al uw cd’s 
en dvd’s naar de harde schijf en/of server 
en sleept u niet langer met media rond. 
Met Pro Guard beheert u wie toegang 
heeft tot bepaalde software en voorkomt 
u zo misbruik.

Nieuw is dat de software ook beschikbaar 
is als download. APS IT-diensten heeft 
twee nieuwe licentievarianten aan het 
aanbod toegevoegd: Virtual CD Terminal 
Edition Additional (een licentie per jaar 
of stuks) en de Virtual CD Unlimited 
instellingslicentie (fixed price).

Database

Filemaker Pro 
en Unlimited

De overeenkomst met Filemaker 
is voor drie jaar verlengd. Filemaker 
is een krachtige, gebruiksvriendelijke 
databasesoftware voor uzelf of uw team. 
Met Filemaker maakt u formulieren, 
rapporten en etiketten en kunt u dit delen 
op een netwerk of via het web. Tal van 
leerkrachten maken gebruik van Filemaker 
om tijd te besparen bij het beheer van 
hun lesmaterialen en het bijhouden van 
de gegevens van hun leerlingen.
De producten van Filemaker helpen 
om gegevens te centraliseren en 
organiseren. U kunt kiezen voor Filemaker 
Pro of voor een meer uitgebreid pakket 
Filemaker Unlimited.

http://www.apsitdiensten.nl/
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Verlengde licenties
Welke lopende licenties zijn verlengd? 

Voor meer informatie over de licenties log in op 
www.apsitdiensten.nl en ga naar Webwinkel > Aanbod & Bestel.

Software-installatie

RovaBu maakt 
het u makkelijker
In onze webwinkel is een nieuwe éénjarige 
licentieovereenkomst met Rovabu beschikbaar. 
De producten van Rovabu nemen ICT-beheerders 
van onderwijsinstellingen veel werk uit handen 
bij het op grote schaal installeren van applicaties 
op een Windows-computer.
Setup Commander maakt kant-en-klare 
configuratiepakketten voor Windows-
beheersystemen.
Bundle Commander maakt kant-en-klare 

configuratiepakketten voor ZENworks 
Configuration Management.
Het toepassen van deze software staat borg voor 
een uniforme manier van installeren. Dat betekent 
besparing van tijd en kosten, omdat er geen expertise 
voor software-installaties hoeft te worden ingehuurd.

Nieuwe overeenkomst Serve IT

Invallers Online en 
Ad Ludus Schoolagenda 

Invallers Online
Invallers Online is speciaal ontwikkeld voor het basis-
onderwijs. De schooldirectie kan met één druk op de 
knop een invaller binnen de schoolvereniging zoeken 

voor een bepaalde school, groep en dag(en). De 
invallers kunnen zelf hun beschikbaarheid opgeven.

De voordelen op een rijtje:

• Zeer eenvoudig in gebruik

• Elke directeur en invaller krijgt een eigen account

• Invallers (leerkrachten) geven zelf hun 
beschikbaarheid op

• Directeuren zoeken zelf een invaller

• De beschikbaarheid van invallers is altijd actueel

• Online, dus altijd en overal te gebruiken

• Hoeft niet geïnstalleerd te worden

• Lage kosten

• Geschikt voor WWZ-wetgeving.

Ad Ludus Schoolagenda
Bent u op zoek naar een eenvoudige(re) school-
agenda-oplossing? Dan is AD Ludus Schoolagenda 
van Serve IT wellicht wat voor u. Het programma 
is simpel in gebruik en in configuratie.

http://www.apsitdiensten.nl/
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Security

Op het gebied van beveiliging en privacy valt voor basisscholen vaak nog veel winst 
te boeken. Meestal vertrouwt de school op standaard antivirus, maar dat is vandaag 
de dag niet meer afdoende om een netwerk volledig te beschermen. Ook blijkt dat 
de bestaande suites van beveiligingssoftware niet altijd optimaal worden gebruikt. 
Sommige leveranciers leveren een beveiligingsfunctie als standaard onderdeel 
van een compleet pakket, maar beveiliging is een echte specialisatie geworden. 
APS IT-diensten heeft een groot aanbod aan software van leveranciers die zich 
specifiek richten op beveiliging en privacy. Een overzicht in vogelvlucht.

Barracuda
Barracuda biedt complete bescherming 
van uw server. De oplossingen bieden 
gebruiksgemak en betaalbaarheid, juist 
voor kleinere instellingen. Door de 
combinatie van kracht, eenvoud en 
betaalbaarheid krijgen de producten van 
Barracuda Networks veel waardering.

G Data
G Data is gespecialiseerd in internet-
beveiliging en antivirus-software 
en biedt complete beveiliging voor 
 netwerken van elke grootte. G Data 
beschermt tegen alle online-bedrei-
gingen en beheert snel en efficiënt 
notebooks, workstations en servers.

Acronis
Acronis levert back-up-software voor 
servers, pc’s, laptops en databases 
met oplossingen voor Windows Server 
back-ups en snelle, flexibele herstel-
mogelijkheden. De producten van 
Acronis zijn speciaal ontworpen voor 
kleine tot middelgrote organisaties.

ABC van security
Welke producten biedt APS IT-diensten?
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ESET
ESET biedt systeembeveiliging 
ontworpen voor minimale systeem-
belasting. Dit zorgt ervoor dat u een 
snelle opstart en goede prestaties van 
uw systeem kunt verwachten. ESET 
beschermt tegen virussen, spam en 
doet alles wat van goede beveiligings-
software mag worden verwacht.

F-Secure
De Business Suite van F-Secure is een 
beveiligingsoplossing die tegemoet 
komt aan de hoge veiligheidseisen van 
organisaties in alle soorten en maten. 
Alles wordt beveiligd, van de gateway 
tot de eindpunten.

Kaspersky
Kaspersky biedt de school controle 
met intelligente bescherming 
tegen steeds geavanceerdere 
bedreigingen. De Advanced Suite 
biedt extra’s als Encryptie en Mobile 
Device Management.

McAfee
McAfee maakt 
computerbeveiligingsoplossingen 
voor kleine, middelgrote en grote 
organisaties. De oplossingen van 
McAfee zorgen voor een optimaal 
beveiligde omgeving. Van bescherming 
van e-mail tot back-up van serverdata.

Norman
De totale IT-beveiliging van Norman 
houdt alle laptops, desktops en servers 
op school vrij van kwaadaardige 
programma’s. Norman biedt diverse 
mogelijkheden, waaronder een hybride 
oplossing waarmee het beheer volledig 
vanuit de cloud kan gebeuren.

Symantec
Beveiligingssoftware van Symantec 
beschermt de school optimaal tegen 
bedreigingen van buitenaf. Symantec 
biedt snelle, krachtige en effectieve 
endpoint-beveiliging. Er is tevens een 
variant voor kleinere organisaties.

YourSafetynet
YourSafetynet regelt, stuurt en 
controleert het internetgebruik. 
YourSafetynet school+ is speciaal gericht 
op leerkrachten en leerlingen en biedt 
bescherming en begeleiding bij het 
gebruik van internet en sociale media. •
Meer informatie:
Melanie Bishop, info@apsitdiensten.nl

Voor meer informatie over de licenties 
log in op www.apsitdiensten.nl en ga 
naar Webwinkel > Aanbod & Bestel.

mailto:info@apsitdiensten.nl
http://www.apsitdiensten.nl/
http://www.apsitdiensten.nl/licenties/Paginas/default.aspx
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TAC TIX biedt scholen met veel succes training op locatie aan. Pim van Leeuwen, directeur 
van de Lucebertschool en bovenschools ICT’er, vroeg trainer Dolf Gagestein voor een 
studiedag op zijn school. Het programma was toegespitst op de toepassingen van 
Office 365 binnen het onderwijs. ‘We kijken er met veel tevredenheid op terug’, zegt Pim.

Albert Schot actief zijn. Als de 
omgeving eenmaal is ingericht, moeten 
de directies en de teams leren om er 
mee te werken. Dan kom ik in beeld. 
Een leerkracht bijvoorbeeld is vooral 
gericht op lesgeven en het gebruik van 
ICT is niet altijd even vanzelfsprekend 
voor ze. En vaak zijn degenen die 
intern de techniek regelen ook echte 
techneuten, voor hen is het juist weer 
lastig om les te geven. Middels de 
trainingen op locaties kan ik lesgeven 
aan de directeuren en teams zelf. Op 
de eigen school kunnen de deelnemers 
met hun eigen apparatuur werken, dat 
is prettig voor ze. Voor ons, de trainers, 
ligt er wel een uitdaging, want op elke 
plek is het natuurlijk weer anders.

Veel gebruikers slaan bestanden op 
een usb-stick of harde schijf op. Maar 
nu moet je de bestanden in de cloud 
gaan opslaan. Dat moet je wel snappen 
en weten wat je waar opslaat. Het is 
simpel, ook in de cloud moet je erover 
nadenken waar je alles laat, zodat het 
voor jezelf en je collega’s goed te 
vinden blijft. Sommige dingen zien er 
in Office 365 anders uit. Het praktisch 
werken met OneDrive en het koppelen 
aan een Microsoft- of Office-account 
is soms even wennen. Dan is het 
prettig als iemand het een keer 
voordoet, zodat je het een keer gezien 
hebt. We laten ook een notitie achter 
met alle informatie, want je onthoudt 
het vaak niet in één keer.’

Welke onderwerpen zijn er 
nog meer aan bod gekomen?
Pim: ‘In het ochtendprogramma 
hebben we SharePoint behandeld en 
Office 365 uitgelegd. In de middag is 
OneNote for Education uitgebreid aan 
de orde gekomen. Het leek ons handig 
om OneNote te introduceren. Daar 
kan erg veel mee in de klas, zeker als 
Office 365 straks helemaal is ingevoerd.

De ICT’ers en directeuren gaan zelf 
hun kennis weer overdragen op de 
 leer krachten op hun school. Een mede-
werkster die SharePoint ondersteunt, 
bezoekt ook de scholen en helpt hen het 
verder te ontwikkelen. Ze kan laten zien 
hoe een en ander werkt en assisteert 
bij het metadateren van bestanden.’

Waarom wilde de 
scholengroep een training 
op locatie?
Pim van Leeuwen: ‘De Lucebertschool 
is een kleine school in Bergen, 
Noord-Holland. De school is een van 
de ISOB-scholen (Intergemeentelijke 
Stichting Openbaar Basisonderwijs) 
in de regio. De scholengroep gaat 
tussen nu en de zomervakantie volledig 
over op Office 365. Per 1 januari 2017 
staan de bestanden van iedereen in 
de cloud, in de SharePoint-omgeving. 
We nemen in fases afscheid van de 
servers op school. De volgende stap is 
dat we ook de virtuele server vaarwel 
zeggen. De studiedag was bedoeld 
voor ICT’ers op schoolniveau en school-
directeuren. Het leek ons goed om 
een aantal zaken voor de ICT’ers en de 
directies duidelijk te maken, al is het 
maar op hoofdlijnen. APS IT-diensten 
biedt de mogelijkheid om training op 
locatie te volgen. Op ons verzoek heeft 
Dolf Gagestein een training bij ons 
verzorgd. Het is beter om één trainer 
naar Bergen te laten komen, dan met 
35 man op de trein te stappen. We 
hebben een Studiecentrum op school 
waar we met elkaar kunnen zitten.’

Dolf Gagestein: ‘Veel scholen maken 
momenteel de overstap naar de cloud. 
De eerste stap is het aanvragen, dan 
volgt het technisch inrichten, waarbij 
onze consultants Jan Ligtenberg en 

Training op locatie

Training op locatie
Leren op de eigen werkplek

Dolf Gagestein, 
trainer 
APS IT-diensten:
‘Ons uitgangspunt 
is niet de techniek, 
maar wat je er als 
leerkracht en als 
team mee kunt.’
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Dolf: ‘Ook voor de cursussen OneNote 
is steeds meer belangstelling, omdat 
mensen dat als het ware ontdekken 
in het Office-pakket. OneNote is 
een waanzinnig goed hulpmiddel om 
informatie te ordenen, bij elkaar te 
houden en te delen. Je kunt je eigen 
werk ordenen, maar ook per bouw 
bijvoorbeeld. En je kunt er ook mee 
samenwerken met leerlingen. We geven 
in de workshops veel praktijkvoorbeelden, 
zodat het heel toepasbaar is. OneNote 
Class Notebook is een tool om te zorgen 
dat leerlingen online kunnen samen-
werken, maar niet in elkaars werk zitten. 
Het is voor veel scholen nog toekomst-
muziek, maar dichterbij dan je denkt.’

Iedereen tevreden?
Pim: ‘Dolf deed het super! Hij benaderde 
ieder op zijn eigen niveau. Sommige 

directeuren moet je aan de hand 
nemen en vertellen welke stap ze 
moeten zetten en waar ze op moeten 
klikken. We hadden 35 deelnemers, 
dat was meer dan verwacht. Maar 
iedereen heeft een heel nuttige dag 
gehad en vond het reuze interessant.’

Dolf: ‘Een groep van circa vijftien 
deelnemers is in principe het 
handigst, want dan kun je de 
aandacht het best verdelen. Maar 
het is afhankelijk van de school zelf. 
De klant bepaalt en wij zijn flexibel. 
Ik vind het erg leuk om te doen, het 
zijn boeiende bijeenkomsten en we 
gaan in pittig tempo door de lesstof. 
Mijn collega’s en ik zijn onderwijs-
mensen van huis uit en onze kennis 
van het onderwijs is wat ons 
onderscheid van andere aanbieders. 

Dat wordt enorm gewaardeerd door 
de deelnemers.’

Pim: ‘Ik ben heel blij dat we het gedaan 
hebben. Ik heb twee jaar geleden zelf 
de masterclass SharePoint gevolgd, 
maar er zijn telkens nieuwe ontwikke-
lingen. ICT ontwikkelt zich snel en 
staat nooit stil. Als schoolorganisatie 
kun je dan ook niet stil staan.’ •

Meer informatie:
Dolf Gagestein,
D.Gagestein@apsitdiensten.nl
Pim van Leeuwen,
info@lucebertschool.nl

Wilt u ook een training op locatie, 
neemt u dan contact op met de 
Servicedesk van APS IT-diensten 
via info@apsitdiensten.nl.

Pim van Leeuwen, 
directeur 
Lucebertschool 
en bovenschools 
ICT’er: ‘Iedereen 
heeft een heel 
nuttige dag gehad 
en vond het reuze 
interessant.’

mailto:D.Gagestein@apsitdiensten.nl
mailto:info@lucebertschool.nl
mailto:info@apsitdiensten.nl
http://www.apsitdiensten.nl/TrainingAdvies/Paginas/default2.aspx
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Consultancy

Steeds meer scholen maken gebruik van Office 365 met SharePoint online of
on-premise. Ook scholen in het praktijk- en speciaal onderwijs. De consultants 
van APS IT-diensten zorgen voor een oplossing op maat.

alles in eigen hand en willen direct en 
overzichtelijk alle afspraken, leerpunten 
en rapportage-items kunnen inzien. 
Office 365 is dan een heel mooie 
oplossing. Office 365 heeft een open 
structuur en biedt flexibiliteit. Na een 
cursusbijeenkomst bij APS IT-diensten 
bleek al snel dat het maken van een 
goed plan noodzakelijk was om deze 
cloudoplossing “toekomstproof” neer 
te zetten. Gelukkig was het mogelijk 
om een op maat gesneden begeleiding 
te krijgen. Jan Ligtenberg werd de 
consultant die met ons een gedegen 
plan zou gaan opzetten. Daar hebben 
we dankbaar gebruik van gemaakt.’

Naast een uitgebreid ICT-lokaal zijn 
er in vrijwel elk leslokaal vier computers 
voor leerlingen en de leerkracht. 
Recent zijn daar voor leerlingen dertig 
iPads aan toegevoegd. Leerlingen 
krijgen binnenkort een eigen OneDrive 
toegewezen zodat zij hun taken via 
de iPads kunnen uitvoeren. ‘Dat is 
men nu aan het bouwen. Als we de 
stap naar OneDrive zetten, moeten 
we zien te voorkomen dat leerlingen 
in de war raken. Als ze hun documenten 
opslaan, maar ze weten even later niet 
meer op welke OneDrive, ben ik telkens 
minuten van de lestijd kwijt. Het is 
de kunst om heel gestructureerd te 
werken, maar wel oog te houden voor 

de verschillen tussen de leerlingen 
onderling. Office 365 wordt per 
doelgroep ingericht, toegesneden 
op de behoefte. Met doelgroepen 
bedoel ik onder andere de werkgroepen, 
de vakgroepen, beheer en administratie. 
Het betekende dat een discussiebord, 
een newsfeed en een taakbalk voor 

planmatige werkzaamheden binnen 
een eigen portal toegankelijk zijn 
geworden. Geen gezoek meer: ieder 
zijn eigen plek.’ Het is opvallend hoe 
snel de medewerkers de mogelijkheden 
omarmen, vindt Ton. ‘De school is al 
met al enthousiast en voortvarend bezig 
met de opbouw van een interessant 

Ons onderwijs vraagt 
om een nauwgezet 
communicatiesysteem
Ton Milatz is directeur onderwijs 
op Met Praktijkonderwijs in Waalwijk. 
Samen met Jan Wagemakers vormt 
hij de ICT-groep binnen de school 
en is hij verantwoordelijk voor de 
ICT-coördinatie. Het netwerk van 
de school is drie jaar geleden volledig 
vernieuwd. Momenteel bereidt de 
school zich voor om over te gaan 
naar de cloud. ‘We nemen daar een 
jaar of drie de tijd voor’, zegt Ton. 
‘De specifieke populatie van de school 
vraagt om doordachte beslissingen, 
die passend zijn voor de mogelijkheden 
van de leerlingen. Digitale leermiddelen 
bijvoorbeeld moeten geschikt worden 
gemaakt voor de mogelijkheden van de 
leerlingen. Het is vaak beter als ze niet 
de basisschool herkennen in de leerstof, 
want daar hebben sommige leerlingen 
een negatieve associatie bij. “Dat kan 
ik niet!” roepen ze dan en vervolgens 
doen ze het ook niet. De school werkt 
met een systeem van personal coaching. 
Elke coach ondersteunt leerlingen 
op individuele basis. Dit vraagt een 
nauwgezet communicatiesysteem met 
leerling, overige docenten en ouders. 
We willen zo min mogelijk tijd besteden 
aan administreren. We hebben graag 

‘Het is de kunst om 
heel gestructureerd 
te werken, maar 
wel oog te houden 
voor de verschillen 
tussen de leerlingen 
onderling.’

Beter communiceren, 
beter leren

De meerwaarde van Office 365 en SharePoint
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systeem dat een duidelijke meerwaarde 
heeft boven een standaardnetwerk.’

We hebben onze eigen 
cloud gebouwd
Maurice Nienhuis is mentor, docent 
en ICT-coördinator bij Praktijkschool 
De Bolster in Groningen. De Bolster 
biedt aan moeilijk lerende kinderen 
vormend- en beroepsvoorbereidend 
onderwijs, dat vooral praktisch is en 
waarin alle leerlingen zich zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen.
‘We werken sinds kort met SharePoint. 
In 2012 zijn we begonnen met ons 
te oriënteren, de mappenstructuur 
met alle documenten voldeed niet 
meer. We zijn op cursus geweest 
bij APS IT-diensten, eerst voor 
Office 365, en van daaruit zijn we 
de kant van SharePoint opgegaan. 
We hebben een aantal bijeenkomsten 

georganiseerd om uit te zoeken 
hoe wij de nieuwe omgeving wilden 
inrichten. In deze bijeenkomsten 
hebben we een Functioneel Ontwerp 
(FO2GO) gemaakt. Het FO2GO was 
de basis voor de inrichting van 
de omgeving.

December vorig jaar zijn we een 
aantal dagen bezig geweest met de 
inrichting en in januari dit jaar heeft 
de implementatie plaats gevonden 
en hebben we een presentatie 
gegeven aan de medewerkers. 
Momenteel zijn we bezig om alle 
bestanden over te zetten naar de 
nieuwe omgeving, dat is nog best 
een klus. Eerst moet alles geschift 
en gesorteerd worden, er hoeven 
natuurlijk geen documenten uit 
2008 mee. Daarna richten we ons 
erop hoe we de portal samen gaan 
gebruiken. We hebben op de 

Leerlingen van Met Praktijkonderwijs aan het werk met de iPads

startpagina een overzicht van alle 
nieuwsitems en ook de schoolagenda’s 
met data van vergaderingen en 
activiteiten zijn hierop te vinden. 

Hierdoor kan het verzenden van 
berichten via de e-mail verminderd 
worden. De leerkrachten zijn de 
grootste groep gebruikers, daarom 

‘De begeleiding 
van de consultants 
van APS IT-diensten 
in het hele traject 
is super.’
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Consultancy

hebben we eerst voor hun de omgeving 
gebruiksklaar gemaakt. Het is onze 
wens om volgend schooljaar aan de 
slag te gaan met het inrichten van 
een omgeving voor de leerlingen. 
Ook op basis van SharePoint, zodat 
de leerlingen gebruik kunnen maken 

van de webapps van Microsoft. 
Dan kunnen we goedkopere 
apparaten aanschaffen, omdat niet 
het complete Office-pakket op de 
devices geïnstalleerd hoeft te worden. 
Dit scheelt in de kosten, maar ook in 
het beheer.

We werken niet in de cloud, maar op 
onze eigen server. De omgeving zelf 
beheren leek ons het beste, we hebben 
eigenlijk onze eigen cloud gebouwd. 
Medewerkers kunnen nu ook thuis 
met elk apparaat inloggen. Aanvankelijk 
hadden we echt wel wat technische 
ondersteuning nodig, we zijn dan ook 
heel tevreden over de samenwerking 
met APS IT-diensten. Zo hebben we 
samen met Jan Ligtenberg en Albert 
Schot de inrichting van de portal 
gedaan. De begeleiding in het hele 
traject is super. De uitdaging is nu 
om de omgeving gevuld te krijgen 
en om er goed mee te leren werken.’ •
Meer informatie:
Ton Milatz, milatz@met-pro.nl
Maurice Nienhuis,
mnienhuis@de-bolster.nl

Zo pakt Met Praktijkonderwijs, in 
samenspraak met Jan Ligtenberg, 
de zaken aan:

1. Agenda’s, adressenbestanden 
en documentatie beschikbaar 
maken vanuit de behoefte naar 
flexibele werkplekken binnen, 
maar vooral ook buiten de school.

2. Planmatig werken bevorderen 
voor medewerkers in werkgroepen 
en vaksecties. Resultaten 
beschikbaar maken voor overige 
medewerkers. Tegelijkertijd 
werken aan dezelfde documenten 
vanaf werkplekken binnen en 

Stap voor stap naar de cloud

buiten de school. Minder 
afhankelijkheid door parttime-
functies anders in te zetten 
bij werkgroepbijeenkomsten.

3. Inrichten toegankelijk portal 
voor externen, zoals externe 
locaties, raad van toezicht, actieve 
oudergroepen, samenwerkings-
verband VO e.d.

4. Opzetten planmatig systeem 
voor interne documentatie, 
gebaseerd op metagegevens.

5. Toegankelijk maken Office 365 
voor leerlingen.

mailto:milatz@met-pro.nl
mailto:mnienhuis@de-bolster.nl
http://www.apsitdiensten.nl/consultancy/Paginas/default.aspx
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Agenda

Raspberry Pi / 
Internet of Things
20 april

3D-printen in de klas
4 mei

Raspberry Pi / 
Internet of Things
11 mei

Coderen in de klas
18 mei

Privacy goed geregeld
24 mei

Basistraining Office 365 
voor ICT-medewerkers
9 juni

Gevorderdentraining 
Office 365 inrichten
15 en 16 juni

Singapore-studiereis
17 t/m 25 september

Microsoft-studiereis
3 t/m 9 oktober

ITEM 2017
24 t/m 27 januari 2017

Korte berichten

Wilt u meer 
exemplaren 
ontvangen van 
APS IT Info?

Met ingang van dit nummer 
verstuurt APS IT-diensten uit 
milieu-oogpunt één exemplaar 
van APS IT Info naar elke 
relatie. Eerder waren dit 
twee exemplaren, waaronder 
één exemplaar extra om te 
verspreiden binnen de school. 
Wilt u graag meerdere 
exemplaren van het magazine 
ontvangen dan kunt u 
een e-mail sturen naar
info@apsitdiensten.nl. 
De digitale versie van 
APS IT Info is ook te bekijken 
en te downloaden via 
www.apsitdiensten.nl.

mailto:info@apsitdiensten.nl
http://www.apsitdiensten.nl/


32 APS IT Info

Laptops en tablets 
met onderwijskorting
Bent u toe aan een nieuwe laptop of tablet? 
Check dan bij schoolspot.nl onder het 
kopje ‘Hardware’ de diverse aanbiedingen. 
Het assortiment laptops en tablets met 
onderwijskorting breidt zich steeds meer 
uit. U vindt op schoolspot.nl een ruim 
assortiment van eenvoudige compacte 
notebooks tot uitgebreide Macbooks, in 
prijs variërend van € 299,00 tot € 1839,00.

Adobe Creative Cloud 
met services

Adobe Creative Cloud met services is de meest 
volledige Creative Cloud-versie. Naast de bekende 
Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat en Flash 
biedt deze bundel ook Adobe Edge Inspect CC. 
Een heel handig pakket wat u ter aanvulling 
kunt gebruiken op de programma’s uit de ‘basis’ 
Creative Cloud. Bevat onder andere extra 
webfonts, kleuren, lettertypes, een portfolio 
en extra opslag.

Adobe Creative Cloud met services
€ 199,00 (per jaar)
(adviesprijs € 250,00)

Diverse iPads met 
onderwijskorting
De iPad is een fijne tablet om gemakkelijk 
bij de hand te hebben of mee te nemen. 
Bij schoolspot.nl ontvangt u nu korting 
op de aankoop van een nieuwe iPad. 
Er zijn diverse typen in het assortiment, 
van de iPad mini tot de iPad Air 2.

Vanaf € 287,77

schoolspot.nl

Dé ICT-webwinkel
Bij schoolspot.nl kunnen medewerkers en (ouders van) leerlingen 
in het basis- en speciaal onderwijs software, hardware, cursussen

en clouddiensten met speciale onderwijskorting bestellen.
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http://schoolspot.nl/
http://schoolspot.nl/
http://schoolspot.nl/
http://schoolspot.nl/
http://schoolspot.nl/
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Magix Music Maker 
Schooleditie

Met Magix Music Maker kunt u uw eigen 
muziek mixen, een rap maken met de klas 
of een song opnemen. De School Edition 
biedt een gemakkelijke manier om dit 
te leren. U ontwikkelt uw eigen muziek 
en song door middel van drag en drop. 
In dit programma kunt u gebruik maken 
van 3.000 loops en sounds, soundpools 
uit zes verschillende genres en 
instrumenten en effecten zoals urban 
drums en analog synths.

Magix Music Maker Schooleditie € 40,00
(adviesprijs € 59,99)

Adobe Premiere 
Elements & Photoshop 
Elements 14
Met Premiere Elements & Photoshop Elements 14 
bewerkt u video’s en foto’s op een professionele 
manier, zonder er een zwaar en duur bewerkings-

programma voor te hoeven aanschaffen. 
Bij schoolspot.nl koopt u deze bundel veel 
voordeliger dan in de winkel. Zo kunt u thuis 
met dezelfde professionele ontwerpsoftware 
werken als creatieve pro’s.

Adobe Premiere Elements & Photoshop 
Elements 14 € 75,75 (1 jaar) (adviesprijs € 130,00)

Makkelijk leren met 
online staplessen
Met de staplessen volgt u een online 
cursus waarmee u stap voor stap leert 
werken met een softwareprogramma. 
U volgt de cursus achter uw computer 
en in uw eigen tempo. De staplessen zijn 
geschikt als u voor het eerst kennismaakt 
met een programma, of als u een opfris-
cursus nodig heeft.

De volgende staplessen zijn nieuw:
Staplessen Windows 8 en 10
Staplessen Office 2013 en 2016.

Vanaf € 18,00

http://schoolspot.nl/
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schoolspot.nl

Corel Paintshop Pro X8 
en Corel Video Studio 
Pro X8
Foto’s bewerken? Met Paintshop Pro X8 maakt 
u er echt wat moois van! Ook voor de beginnende 
fotobewerker is het programma een uitkomst. 
Met handige en intuïtieve tools bewerkt u al 
uw foto’s tot professionele meesterwerken.

Met Corel VideoStudio Pro X8 creëert en 
bewerkt u op een slimme manier mooie video’s. 
Het programma biedt allerlei creatieve mogelijk-
heden, waardoor u unieke en gestroomlijnde 
video’s kunt maken.

Corel Paintshop Pro X8 € 34,50 
(adviesprijs€ 69,99)
Corel Video Studio Pro X8 € 35,00 
(adviesprijs € 69,99)

Norton Internet 
Security Standard
Maak onbezorgd gebruik van al uw 
apparaten met de ijzersterke bescherming 
van Norton. Norton zorgt dat de laptop 
of pc waarop u werkt goed beveiligd 
is tegen virussen, online bedreigingen, 
diefstal van persoonlijke gegevens en 
financiële scams. 

Norton Security Standard 2016 € 27,75 
(adviesprijs € 39,99)

Dé ICT-webwinkel
Bij schoolspot.nl kunnen medewerkers en (ouders van) leerlingen 
in het basis- en speciaal onderwijs software, hardware, cursussen

en clouddiensten met speciale onderwijskorting bestellen.
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AVG Internet 
Security 2016
AVG Internet Security 2016 beschermt 
u tegen alle bedreigingen in uw online 
omgeving. U kunt zonder zorgen online 
shoppen en bankieren. Spamberichten 
in uw e-mail worden automatisch 
geblokkeerd en bestanden worden 
gecheckt op virussen, spyware en malware.

AVG Internet Security 2016 € 28,00
(adviesprijs € 56,95)

http://schoolspot.nl/
http://schoolspot.nl/
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Acronis True 
Image 2016

We vertrouwen veel toe aan onze 
computers: materiaal voor school en werk, 
muziek, films, foto’s en persoonlijke 
gegevens. Als uw computer crasht, kan dat 
een enorme impact hebben en een ongeluk 
zit al in een klein hoekje. Een virus, een kop 
koffie over uw laptop of diefstal en u bent 
al uw werk kwijt. Dan is het wel een heel 
prettig idee als u een back-up hebt.
Acronis True Image maakt een back-up 
van uw hele laptop of computer en zorgt 
ervoor dat al uw gegevens altijd veilig zijn. 
U bepaalt zelf hoe vaak u een back-up van 
uw gehele harde schijf wilt maken.

Acronis True Image 2016 € 36,00
(adviesprijs € 49,00)

Nero 2016 Classic 
Educational
Nero 2016 Classic biedt een totaaloplossing 
op het gebied van multimedia. Met Nero kunt 
u op een eenvoudige wijze video’s en dvd’s 
kopiëren en branden. Ook kunt u opnames 

van uw smartphone, tablet of camera 
bewerken en vervolgens afspelen of streamen 
op elk device. Uw favoriete muziek of film naar 
audio-cd’s of dvd’s converteren is met Nero 2016 
heel eenvoudig.

Nero 2016 Classic Educational € 50,00 
(adviesprijs € 79,99)

Mindmanager 2016
Met Mindmanager kunt u ideeën en 
gedachten op een rijtje te zetten. Met 
behulp van mindmaps visualiseert u de 
informatie, waardoor u makkelijker kunt 
structureren en plannen. Met mindmaps 
kunt u op een visuele manier uw  gedachten 
ordenen. De manier van structureren sluit 
aan op de manier waarop de hersenen 
werken. U krijgt hierdoor meer overzicht 
en kunt de informatie beter onthouden. 
Ook heel handig voor kinderen om op deze 
manier projecten, spreekbeurten of het 
maken van werkstukken te structureren.
Mindmanager is er zowel voor Windows als 
voor Mac.

Mindmanager 2016 € 39,00 
(adviesprijs € 422,00)



Voor ICT in belang van uw school

APS IT-diensten biedt o.a. de volgende trainingen en workshops voor leerkrachten en 

(bovenschoolse) ICT-coördinatoren. Oplossingen op maat zijn ook mogelijk, neem daarvoor 

contact met ons op. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op www.apsitdiensten.nl.

Trainingen en workshops
bij APS IT-diensten

Raspberry Pi & Internet of Things*
Tijdens deze ééndaagse training krijgt u een helder beeld van 
alle mogelijkheden van de Raspberry Pi en van de verschillende 
aspecten die belangrijk zijn als u op uw school wilt gaan 
werken met Internet of Things. U gaat naar huis met een 
zelfgebouwde oplossing die u verder kunt ontwikkelen en als 
voorbeeld op school kunt gebruiken. (incl. een Raspberry Pi, 
GrovePi + Starterkit en Raspberry Pi camera t.w.v. € 225,–)

in samenwerking met:

in samenwerking met:

in samenwerking met:€ 475,00

€ 695,00 € 450,00

€ 375,00

3D-printen in de klas*
Tijdens deze training maken wij u wegwijs met de 3D-printer. 
U ontvangt van ons een 3D-printer (merk M3D) die u na afloop 
direct kunt gebruiken op school. We doorlopen een aantal 
(gratis) applicaties die u kunt gebruiken met de leerlingen 
en zonder verdere voorkennis kunt u alles printen wat u wilt. 
(incl. 3D-printer t.w.v. € 400,–)

Coderen in de klas*
Tijdens deze ééndaagse training gaat u zelf een start maken 
met het coderen. U maakt kennis met Code.org en we laten 
u zien hoe diverse lesplannen voor verschillende niveaus 
beschikbaar zijn. Computerkennis is niet nodig om aan deze 
training deel te nemen.

Privacy goed geregeld
In deze workshop gaat u aan de slag met het thema Privacy. 
U krijgt uitleg van regels en verantwoordelijkheden die 
toenemend ICT-gebruik met zich meebrengt. Daarnaast 
krijgt u handvatten die u helpen uw verantwoordelijkheid op 
privacygebied goed te organiseren op uw school. De workshop 
wordt gegeven door Joni Wagner, specialist op het gebied van 
privacybeleid in onderwijsorganisaties.

* Training gevalideerd door registerleraar.nl – Prijzen zijn exclusief BTW

TAC TIX

http://www.apsitdiensten.nl/
http://code.org/
http://registerleraar.nl/
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