
Digitaal 
werken en 
leren in het 
onderwijsHoe bevordert de digitale  

werkplek communicatie en  
samenwerking in het onderwijs?
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De wereld wordt in rap tempo steeds digitaler. 
Tegelijkertijd zien we dat het huidige onderwijs 
de beroepsbevolking van de toekomst daar nog 
niet optimaal in ondersteunt. Digitale mogelijk
heden worden binnen deze branche nog onvol
doende benut. En dat terwijl online toepassingen 
het werk van docenten en het contact met hun 
studenten enorm kan vereenvoudigen. 

Het onderwijs digitaler maken, hoeft niet in de klas te beginnen.  
De gemiddelde docent besteedt bijna de helft van zijn tijd aan 
andere dingen dan lesgeven. Tijd die wordt gebruikt om toetsen  
na te kijken, lessen voor te bereiden of de leerlingadministratie  
bij te werken. De eerste winst om sneller en efficiënter te werken, 
wordt hier behaald. Een digitale werkplek helpt daarbij.
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De uitdaging voor docenten is groot. Nog niet zo lang geleden 
werden studenten opgeleid om een bepaald vak uit te oefenen. 
Tegenwoordig is die zekerheid er niet meer. Niet in de laatste 
plaats omdat de arbeidsmarkt sterk verandert. Beroepen 
verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. Functies waar we nu het 
bestaan nog niet van kennen. Voor docenten is de uitdaging dan 
ook groot: hoe kun je studenten opleiden als je niet precies weet 
waarvoor?  

Van vakkennis naar vaardigheden
Om relevant te blijven in een wereld die continu verandert, is  
het belangrijk om mee te bewegen. Volgens Stichting Leerplan 
Ontwikkeling ligt het antwoord in het ontwikkelen van 11 essentiële 
vaardigheden (zie kader) en het opdoen van relevante vakkennis. 
Deze vaardigheden bereiden studenten voor op banen waarin ze 
hun leven lang moeten blijven leren, samenwerken en problemen 
oplossen. Uiteraard is het van belang dat docenten zich ook op 
deze vaardigheden ontwikkelen. Alleen dan weten ze wat er nodig 
is om de skills van de hedendaagse studenten aan te laten sluiten 
op de wensen van de arbeidsmarkt. 

Onderwijs op maat
Bij veel onderwijsinstellingen en studenten groeit de behoefte  
aan onderwijs op maat: onderwijs dat meer is afgestemd op de 
talenten en behoeften van de studenten. Hierbij kiezen studenten 
zelf welke vakken ze willen volgen en of zij bijvoorbeeld een 
begeleider uit het bedrijfsleven als coach willen. Technologie is 
daarbij onmisbaar. Alleen met slimme ICT-oplossingen krijg je  
snel inzicht in de gevolgen van individuele lesprogramma’s op 
bijvoorbeeld roosterplanning, lesvormen en lesmaterialen. Inzicht 
dat nodig is om verdere invulling te geven aan individualisering. 

Presteren onder hoge werkdruk
Niet alleen het karakter van het onderwijs verandert, de omstandig-
heden waarin docenten dat moeten doen zijn verre van ideaal. 
Door de toenemende vergrijzing stromen veel docenten uit en 
komen er onvoldoende nieuwe leraren bij. Dat vergroot de druk  
op de mensen die nog wel werkzaam zijn in het onderwijs. Daar 
komt nog bij dat de eisen vanuit de overheid steeds strenger en 
strikter worden, met een hogere administratieve last tot gevolg.  
Met slimme digitale toepassingen kunnen docenten juist bij deze 
administratieve taken ontlast worden. Denk bijvoorbeeld eens aan 
de tijdwinst die je krijgt als administratiesystemen beter op elkaar 
aansluiten waardoor docenten in een oogopslag inzicht hebben en 
gegevens niet dubbel hoeven in te voeren. 

De volgende generatie studenten én docenten
Tot slot veranderen ook de verwachtingen van studenten en 
docenten die in de komende jaren het onderwijs instromen.  
Waar het onderwijs van oudsher een wat traditionele, trend-
volgende omgeving is, kunnen onderwijsinstellingen anno 2018  
(en verder) niet meer om de digitalisering heen. Voor studenten  
is het onbegrijpelijk dat docenten alleen via e-mail of tijdens de  
les bereikbaar zijn. 

Ook zijn de docenten die nu de arbeidsmarkt betreden van een 
generatie die gewend is alles online te doen. Dit geeft wellicht 
wrijving met de traditionele groep docenten. Tegelijkertijd is  
het een kans voor een snellere adoptie van nieuwe digitale 
mogelijkheden. Over één ding kunnen we duidelijk zijn: om 
aantrekkelijk te zijn en blijven voor een nieuwe generatie studenten 
én docenten, kunnen onderwijsinstellingen eigenlijk niet anders  
dan vandaag investeren in de mogelijkheden van morgen. 

Nu en in de toekomst: 
11 essentiële vaardigheden  
voor student en docent

1.  Kritisch denken: formuleren van een eigen, onder-
bouwde visie of mening.

2. Creatief denken: bedenken van echt nieuwe ideeën.
3.  Probleem oplossen: herkennen en oplossen van 

problemen.
4.  Computational thinking: procesmatig (her)formuleren 

van problemen om met computertechnologie het 
probleem op te lossen.

5.  Informatievaardigheden: vinden en analyseren van 
informatie uit bronnen.

6.  ICTbasisvaardigheden: kennis en vaardigheden  
die nodig zijn om de werking van digitale technologie 
en netwerken te begrijpen en te bedienen.

7.  Mediawijsheid: op een verantwoorde en veilige  
manier omgaan met internet en (sociale) media.

8.  Communiceren: zorgen dat de boodschap écht 
overkomt.

9.  Samenwerken: optimaal samenwerken naar een 
gemeenschappelijk doel.

10.  Sociale & culturele vaardigheden: omgaan met 
verschillende type mensen en culturen.

11.  Zelfregulering: zelfstandig werken en daar verant-
woording voor nemen.

1.  Onderwijs in de 21e eeuw: 
digitalisering biedt kansen
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2.  Stel docent, medewerker  
en student centraal

Blijven innoveren is dus een absolute must. Onderwijsinstellingen 
zoeken dan ook steeds vaker naar oplossingen die aansluiten bij 
de wens van student, docent en medewerker. En ook al heeft elke 
doelgroep binnen jouw onderwijsinstelling een andere behoefte,  
ze hebben één gemene deler: de behoefte om efficiënt samen te 
werken. 

Onderwijsinstellingen die graag vooruit willen, doen er dan ook 
goed aan hun docenten, medewerkers en studenten centraal te 
stellen. Hierbij is het essentieel om goed te kijken naar de wensen 
van de individuele gebruiker en de wereld die voor hen gemeen-
goed is. Studenten zijn bijvoorbeeld gewend om altijd en overal 
met vrienden in contact te staan. Of dit nu is via WhatsApp, 
Instagram of tijdens het gamen. Zij verwachten dus ook tijdens  
hun studie dat ze altijd en overal toegang hebben tot relevante 
documenten en met docenten en medestudenten kunnen 
communiceren. 

Docenten en medewerkers zijn vaak nog van een andere generatie 
en zoeken een oplossing waarmee ze prettig hun werk kunnen 
doen zonder dat ze overspoeld worden door de technische snufjes. 
Zij wensen vooral een omgeving die hen helpt administratieve 
taken sneller af te handelen, maar ook een methode die bijvoor-
beeld het nakijken van toetsen minder foutgevoelig maakt. 

Scholen ervaren hier een uitdaging: hoe kan een innovatieve 
oplossing geïmplementeerd worden, die meerwaarde biedt voor 
studenten, docenten en medewerkers? Kortom, hoe creëer je een 
digitale omgeving waarin iedereen kan werken?

Samenwerken met wie en waar je maar wilt
Het lijkt een open deur, maar bij elke oplossing is het noodzakelijk 
te kiezen voor een toegankelijke oplossing die iedereen meer-
waarde biedt. Alleen zo bewerkstellig je dat studenten, docenten 
en medewerkers binnen dezelfde omgeving gaan samenwerken. 
Een digitale werkplek, ook wel Smart Workspace, heeft dit in huis. 

Een digitale werkplek is eigenlijk niets anders dan een geperso-
naliseerde werkplek die altijd en overal te benaderen is. Of je nu 
met desktop, laptop, tablet of smartphone inlogt, je krijgt altijd 
alleen de informatie te zien die voor jou interessant is. Na het 
inloggen hoeven gebruikers niet meer te switchen naar een andere 
omgeving. Chatten, mailen of aan een document werken: je doet 
het allemaal binnen je eigen digitale workplace. Zo wordt er dus 
echt een omgeving gecreëerd waarin iedereen kan samenwerken.

Het enige dat gebruikers moeten doen, is inloggen op de eigen 
omgeving en ze krijgen toegang tot de applicaties die ze nodig 
hebben. Docenten kunnen op deze manier een start maken met het 
voorbereiden van hun lessen en dit vervolgens in de trein afmaken. 
Of studenten starten hun project tijdens de colleges, maar werken 
vervolgens allemaal vanuit huis samen verder aan de opdracht.  
En de docent kan realtime meekijken en ondersteuning bieden  
aan de studenten, ongeacht waar hij zich op dat moment bevindt. 

Toegang tot een eigen 
persoonlijke omgeving

Een groot voordeel van een Smart Workspace is dat 
iedereen op basis van authenticatie toegang krijgt tot zijn 
eigen persoonlijke omgeving. De achterliggende techniek is 
voor de hele onderwijsinstelling identiek, maar de verschil-
lende doelgroepen krijgen toegang tot de applicaties en 
informatie die specifiek voor hen van belang zijn.

Studenten
Studenten hebben met de digitale werkplek een omgeving 
waarin ze samen kunnen werken met hun klasgenoten en 
docenten. Ze hebben alle relevante onderwijsinformatie in 
een workplace die ze makkelijk kunnen ontsluiten op hun 
mobiel en laptop. 

Docenten
In de digitale werkplek voor docenten kunnen ze eenvoudig 
hun leermiddelen gebruiken en ontsluiten naar hun studen-
ten. Binnen de Smart Workspace krijgen ze onderwijsinfor-
matie via het intranet en de applicaties die zij nodig 
hebben; van administratie tot aan leermiddelen. 

Medewerkers
Binnen de Smart Workspace kunnen medewerkers met elkaar 
samenwerken. Zij vinden de applicaties waar zij dagelijks 
mee werken in de eigen werkplek. Uiteraard krijgen zij ook 
toegang tot een intranet waarop alle voor hen relevante 
informatie staat. 

“Een digitale werkplek is 
eigenlijk niets anders dan 
een geperso naliseerde 
werkplek die altijd en 
overal te benaderen is”
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3.  Slim samenwerken in het onderwijs

Door gebruik te maken van cloud-technologie krijgen studenten, 
docenten en medewerkers altijd en overal met elk device toegang 
tot de Smart Workspace. Deze werkplek wordt vervolgens helemaal 
ingericht naar de wensen van jouw onderwijsinstelling.

Basisfunctionaliteiten in het onderwijs
De digitale werkplek is gebaseerd op Microsoft-technologie en sluit 
hierdoor goed aan bij onderwijsinstellingen die hier overwegend 
gebruik van maken. In de Smart Workspace vinden onderwijs-
instellingen onder andere Microsoft Office 365 waarin gebruikers 
mail versturen met Outlook, documenten maken in Word, Excel of 
PowerPoint en informatie delen en bewerken via SharePoint. 

Met SharePoint maken onderwijsinstellingen heel eenvoudig een 
eigen intranet-omgeving waarin onderwijsinformatie, onderwijs-
nieuws en lesmateriaal kan worden gedeeld. Via de geïntegreerde 
chatfunctie en skype mogelijkheden chatten en (video)bellen 
gebruikers realtime met elkaar. Efficiënt en flexibel samenwerken  
is nog nooit zo makkelijk geweest. 

Integratie met andere applicaties
Binnen onderwijsinstellingen wordt gewerkt met elektronische 
leeromgevingen (ELO) waar cursusmateriaal, informatie over 
docenten en studenten, discussieforums en toetsmogelijkheden zijn 
terug te vinden. Handig dus wanneer de informatie uit de ELO ook 
wordt ontsloten op de digitale werkplek. Met de Smart Workspace 
is dit mogelijk; door koppelingen te leggen met andere applicaties, 
zoals de ELO, is alles vanaf een plek benaderbaar. Denk hierbij ook 
aan koppelingen met Student Informatie Systemen, leerlingvolg-
systemen of een personeelsinformatiesysteem. Met als voordeel 
dat wanneer een applicatie wordt aangepast of vernieuwd, 
gebruikers gewoon door kunnen werken zoals ze gewend zijn. 

Direct en veilig aan de slag
Met de Smart Workspace profiteren onderwijsinstellingen van 
bestaande technologie en is er geen langdurig implementatie-
proces nodig. Op basis van autorisatie worden werkplekken 
ingericht en krijgen gebruikers direct toegang tot de voor hen 
relevante applicaties.

Uiteraard is de digitale werkplek goed beveiligd. Naast een 
password kan er gekozen voor een extra security laag, bijvoor-
beeld voor een code die op de mobiele telefoon wordt ontvangen. 
De Smart Workspace is zo intelligent dat hij ziet op welk device een 
gebruiker wil inloggen en of hij binnen of buiten het netwerk zit.  
Zo kun je ervoor kiezen dat gebruikers thuis wel een extra security 
laag krijgen, die binnen de onderwijsmuren niet nodig is. Deze 
keuze is ook op applicatieniveau mogelijk, er kan bijvoorbeeld  
voor gekozen worden om het personeelsinformatiesysteem altijd  
te beveiligen met een extra code. 

Altijd uptodate
De Smart Workspace voor het onderwijs is een standaardoplossing 
die onderwijsinstellingen veel tijd kan opleveren. Niet in de laatste 
plaats, omdat IT-afdelingen niet meer uren bezig zijn met het 
up-to-date houden van systemen en onderhouden van werkplekken. 
Met de Smart Workspace ben je ervan verzekerd dat altijd wordt 
gewerkt in de laatste versie. 

En gaat een device van de student, docent of medewerker kapot? 
Dan loggen ze met een nieuw device in op de digitale werk-
omgeving en gaan ze direct aan het werk. Zonder dat er data 
verloren is gegaan of beschikbaar wordt voor onbevoegden. 
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4. Van start met de Smart Workspace

Technologie ontwikkelt zich razendsnel en biedt steeds meer 
mogelijkheden voor onderwijsinstellingen anno 2018. Maar hoe 
kunnen onderwijsinstellingen zich ervan verzekeren dat ze de juiste 
oplossingen gebruiken?

Sogeti helpt onderwijsinstellingen een weg te vinden in de digitale 
wereld. Wij weten hoe we aansluiten op de behoefte van studenten, 
docenten en medewerkers. Bij ons staat de eindgebruiker altijd 
centraal om gebruikersgeluk te creëren. Op basis van de behoefte 
van studenten, docenten en medewerkers creëren we eenvoudige 
toepasbare functionaliteiten ondersteund met slimme techniek. 
Allemaal in één gepersonaliseerde en gebruiksvriendelijke digitale 
werkplek waarin altijd en overal gewerkt kan worden: de Smart 
Workspace.

Ook blijven we als partner betrokken en zorgen we dat je continu  
je medewerkers, studenten en docenten kunt blijven inspireren. 
Bijvoorbeeld door het creëren van een digitale collega met een 
chatbot of door de mogelijkheden van gezichtsherkenning toe te 
passen. 

En wij weten als geen ander hoe belangrijk het is om draagvlak te 
creëren voor nieuwe oplossingen. Door toegankelijke workshops en 
ondersteuning op maat zorgen wij dat de Smart Workspace ook 
daadwerkelijk gebruikt wordt door alle doelgroepen. Zo heb je de 
zekerheid dat je investeert in een toekomstbestendige oplossing 
die omarmd wordt door studenten, docenten en medewerkers. 

Ben je benieuwd hoe de Smart Workspace ook jouw docenten, 
studenten en medewerkers optimaal kan ondersteunen? Wij laten 
je de mogelijkheden graag zien. Ben je enthousiast geworden, dan 
helpen we je uiteraard bij het opzetten van de Smart Workspace. 

Daarbij staan de doelstellingen vanuit de onderwijsinstelling 
voorop, evenals de behoeften en wensen van docenten, studenten 
en medewerkers. Zijn die duidelijk? Dan gaan we aan de slag om 
een optimale werkomgeving in te richten voor jouw onderwijs-
instelling. En omdat de implementatietijd niet lang is, kun je de 
digitale werkomgeving snel beschikbaar stellen aan docenten, 
medewerkers en studenten. Zo is ook jouw onderwijsinstelling  
klaar voor de toekomst.

Voordelen Sogeti  
Smart Workspace

  Efficient en veilig samenwerken voor studenten,  
docenten en medewerkers.

  Eén keer inloggen en toegang tot alle relevante 
informatie.

  Bespaar tijd door altijd up-to-date applicaties.

  Eenvoudig beheer.

  Geen omkijken naar een veilige omgeving. 

  Ondersteuning door IT-partner met ervaring  
in het onderwijs, zie ook de case van bijv.  
ROC Friesland College.

“Op basis van de  
behoefte van studenten, 
docenten en medewerkers 
creëren we eenvoudige 
toe pasbare functionali
teiten ondersteund met 
slimme techniek”
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Winnaar Partnerproject 
van het Jaar: 
ROC Friesland College

Meer weten?
Benieuwd naar wat de Smart Workspace  
voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? 

Neem dan contact op met Ezra Papilaja  
voor een demo op jouw locatie. 
E: ezra.papilaja@sogeti. com
T: +31 347 223 447



Over Sogeti in het onderwijs
Sogeti is een toonaangevende IT-dienstverlener op het gebied van 
technologie en engineering services. Het bedrijf biedt oplossingen 
die digitale transformatie mogelijk maken.
Binnen de onderwijssector streeft Sogeti ernaar dé technologie 
partner te zijn die waarde toevoegt aan het IT-proces dat in dienst  
is van het primaire proces (onderwijs en onderzoek). Onderwijs-
instellingen vertrouwen op de uitgebreide kennis en ervaring voor 
clouddienstverlening, digitale veiligheid, kwaliteitszorg & testing en 
digital manufacturing. Sogeti combineert daarbij slagvaardigheid  
en implementatiesnelheid met sterke technologiepartnerships zoals 
Microsoft volgens bewezen methodieken. 

Passie voor het vakmanschap zit in de genen van de meer dan  
2450 Sogetisten werkzaam (dicht)bij de klant. Sogeti Nederland B.V. 
maakt deel uit van de wereldwijde Sogeti groep met zo’n 25.000 
IT-professionals in 15 landen, gevestigd in meer dan 100 locaties  
in Europa, de VS en India. De Sogeti groep is een dochteronder-
neming van het in Parijs beursgenoteerde bedrijf Cap Gemini S.A. 
Meer informatie is beschikbaar op www.sogeti.nl.

Februari 2018  -  sogeti.nl/smartworkspace


