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Hoe garandeert het VO continuïteit in digitaal onderwijs?



Leerconcepten leunen in het voortgezet onderwijs steeds meer op digitale lesmethodes. De 

ICT-infrastructuur op scholen groeit vaak niet snel genoeg mee, hierdoor vallen soms zelfs 

lessen uit. Schoolbesturen willen een veilige en schaalbare ICT, die altijd beschikbaar is en de 

continuïteit garandeert. Waar lopen scholen tegenaan en hoe garanderen schoolbesturen optimale 

lesomstandigheden voor de leerlingen én de leraren? Marcel Venus, BPO-Consultant van Switch IT 

Solutions, beschrijft trends en 3 valkuilen voor digitaal onderwijs in het VO. 

De missie van het onderwijs is al jaren hetzelfde: jongeren klaarstomen voor een succesvolle 

volgende stap in hun leven. De manier waarop we dat doen is wel veranderd. Digiborden vervangen 

krijtborden en boeken worden steeds vaker ondersteund of ingeruild voor digitale media. De techniek 

verandert snel en de afhankelijkheid van ICT groeit. Docenten en leerlingen willen overal kunnen 

beschikken over informatie. Hier ligt een enorme kans voor scholen(gemeenschappen) om zich te 

onderscheiden, maar het heeft ook een enorme impact op het ICT-landschap van deze scholen en 

scholengemeenschappen.

Digitalisering van het onderwijs kent vele voordelen

Overal en altijd digitaal leren en lesgeven is de norm. Op die manier kunnen leerlingen in hun eigen 

tempo opdrachten uitvoeren, ook als ze even niet op school zijn. Tegelijk biedt onderwijs op afstand 

met video-ondersteuning een grote kans voor krimpregio’s. Denk aan een samenwerking op afstand 

tussen scholen die kampen met teruglopende leerlingenaantallen en lege klassen. De leerlingen 

en leraren hoeven met onderwijs op afstand niet meer in hetzelfde lokaal aanwezig te zijn. Omdat 

de opdrachten in de cloud staan, maakt het niet meer uit waar je bent. Het delen van lesmateriaal 

en kennis is hierdoor veel eenvoudiger dan voorheen. Iedereen met een internetverbinding kan 

samenwerken

Digitaal onderwijs motiveert en verlaagt werkdruk

Digitaal onderwijs maakt leren interactiever en leuker voor zowel de leerling als docent. De digitale 

stof volgt de vorderingen en het niveau nauwgezet. Bovendien is het mogelijk de stof op verschillende 

manieren aan te bieden. Dat kan op maat en individueel, denk aan quizzen of games. De docent weet 

na één druk op knop de uitslag van de toets. Dit verlaagt de werkdruk van het traditionele nakijken 

enorm. 

Hoe garandeert het VO continuïteit in digitaal onderwijs?



Digitale toetsen zijn gemakkelijker te analyseren dan papieren cijferlijsten. Slimme tools kunnen 

bovendien de digitale resultaten van klassen en scholen automatisch vergelijken. Waarom presteert 

de ene klas beter dan de andere? Door de verschillen te koppelen aan demografische achtergronden 

of een andere lesmethodiek, is te zien waarom welke school of klas beter presteert. Schoolbesturen 

kunnen deze data ook inzetten om zich te profileren. Ze kunnen nu gemakkelijker met data 

aantonen waar hun kracht ligt. Digitaal onderwijs kent veel voordelen, maar we zien dat een aantal 

ontwikkelingen het scholen moeilijk maakt digitaal onderwijs optimaal te faciliteren.

1. Groei dataverkeer verhindert lessen

Het traditioneel zenden vanuit de docent maakt plaats voor interactievere methodes.  

Leerlingen krijgen bijvoorbeeld voorafgaand aan de les instructies via een 

video of podcast, in plaats van tijdens de les. Met allerlei digitale tools voegen 

docenten verdieping toe aan video’s.

Traditioneel gebruikten leerlingen en docenten vooral bestanden die op het 

lokale schoolnetwerk staan. Hierdoor bleef het dataverkeer relatief beperkt. 

Opdrachten bevatten nu steeds vaker grote bestanden om presentaties of 

video’s te maken. Tegelijkertijd streamen docenten en leerlingen audio en 

video op internet om te opdrachten te maken of voor te bereiden. 

YouTube, Magister, Office 365 en tal van andere cloudtools zorgen voor vrijheid, 

maar ook voor een grote toename van het dataverkeer. De infrastructuur van 

scholen groeide vaak niet mee waardoor het schoolnetwerk slecht presteert. 

Docenten sturen in sommige gevallen leerlingen zelfs naar huis omdat ze 

geen papieren alternatief kunnen bieden als de lesstof op het moment 

suprême te traag of helemaal niet werkt. Als lessen niet doorgaan, kan dat een 

imagoprobleem opleveren met minder nieuwe aanmeldingen tot gevolg.

Scholen moeten dure hardware versneld afschrijven

We zien dat scholen veel investeren in hun infrastructuur, maar het is in veel gevallen al snel niet 

meer toereikend. Vroeger was het voldoende om als school om de 6 á 7 jaar de infrastructuur 

te vervangen. Vanwege de snel toenemende eisen is dat tegenwoordig nog maar 3 jaar. Dat 

betekent al snel 60.000 euro vervangingskosten voor de hele infrastructuur per locatie. Bij een 

scholengemeenschap met meer dan 10 scholen is dat een enorme kostenpost. 

Digitale schoolresultaten geven waardevolle inzichten



Scholen kunnen zich niet veroorloven dat de ICT-infrastructuur het af laat weten. Daarom schaffen 

ze vaak veel ICT-hardware dubbel aan om aan de capaciteitsvraag te kunnen voldoen. Het nadeel 

hiervan is dat de hardware vaak versneld moet worden afgeschreven. Om deze grote kostenposten 

te vermijden, vertrouwen scholen steeds meer op schaalbare ICT die meegroeit of krimpt. Dat doen 

ze door de capaciteit af te nemen als een abonnement. Hierdoor betalen ze naar gebruik. De ICT-

leverancier neemt de continuïteitszorgen uit handen.

 2. Schoolnetwerken kunnen de toename van wifi-apparaten niet aan 

Naast het datagebruik heeft ook het gebruik van mobiele internet-toepassingen een enorme vlucht 

genomen. We zien ook dat het aantal apparaten dat van wifi gebruikmaakt enorm is toegenomen. 

Enkele jaren geleden was het aantal mobiele apparaten 0,5 per leerling. Dat is nu gestegen naar 3 

per leerling. Soms zijn het er zelfs nog meer: sommige leerlingen brengen een telefoon, een tablet, 

een laptop en een smartwatch mee naar de les. Een professionele wifi-infrastructuur van 5 jaar oud 

is niet meestal niet toegerust op de eisen van vandaag. Omdat het netwerk vol is, kunnen apparaten 

niet meer aanmelden op het netwerk of valt de verbinding weg.

Een goede wifi-voorziening is tegenwoordig een doorslaggevend argument om wel of niet bij een 

school in te schrijven. Daarom kiezen scholen steeds vaker voor zekerheid via Wifi as a Service. De 

hele infrastructuur wordt uitbesteed aan een leverancier in een abonnementsvorm. Dit maakt een 

einde aan grote periodieke uitgaven om de capaciteit ineens te vergroten. In deze abonnementsvorm 

betaalt de school naar gebruik. De ICT-leverancier meet regelmatig of het netwerk naar behoren 

presteert en past het netwerk aan als dat nodig is. Op deze manier borgt een school de continuïteit 

van digitaal onderwijs.



 3. Cybersecurity vaak te specialistisch voor scholen 

Een goede dataveiligheid is belangrijker dan ooit is, zeker in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Een fout in de beveiliging kan tot een datalek leiden die u bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens moet melden. De privacywaakhond kan dan een boete uitdelen. 

De meeste scholen kunnen op het gebied van cybersecurity de technologie niet meer bijbenen. 

Firewallbeheer wordt bijvoorbeeld steeds complexer waardoor scholen met een eigen ICT-

dienst al snel tegen een kennisplafond aanlopen. Externe dienstverleners beschikken wel over de 

specialistische kennis die nodig is om data optimaal te beveiligen. Zij zijn expert op dit gebied en 

volgen en omarmen voortdurend alle nieuwe ontwikkelingen.

Techniek is overigens maar een gedeelte van de cybersecurity. Het zit voor een groot gedeelte in 

processen en het doen en laten van schoolpersoneel en leerlingen. Veel scholen beschikken over 

een protocol over informatiebeveiliging, andere scholen baseren hun beleid op informatie van 

Kennisnet en sommige scholen hebben weinig tot niets gedefinieerd. We zien dat security vaak 

nog beter kan. Het is, zeker in het kader van de AVG, handig om collega’s bewust te maken van de 

risico’s. Het zit soms al in kleine dingen zoals het (automatisch) vergrendelen van een computer 

als een docent even de klas ingaat. Daarnaast zijn data en contactgegevens zo te beveiligen dat 

een argeloze collega ze niet per ongeluk met de hele wereld deelt. Een ander voorbeeld is een 

automatische filter op e-mails met gevaarlijke links en bijlagen. Ook dit kan een ICT-leverancier voor 

u regelen, zodat de interne ICT-dienst zich kan richten op ondersteuning van lessen.

Zelf de ontwikkelingen bijbenen is geen optie meer

De ontwikkelingen op het gebied van digitale educatie, de ondersteunende infrastructuur en 

cybersecurity gaan razendsnel en zijn amper bij te benen door schoolbesturen en hun ICT-diensten. 

Het is daarom verstandig om te informeren bij gespecialiseerde marktpartijen die u op het volledige 

ICT-gebied ontzorgen. Hierdoor vergroot u de schaalbaarheid, beschikbaarheid en continuïteit 

van de ICT. Omdat u betaalt naar gebruik, worden schoolbesturen niet verrast met versnelde 

afschrijvingen en falende ICT.

Als ICT-partner voor meer dan 300 VO-scholen ziet Switch IT Solutions waar bestuurders mee 

worstelen en welke pijnpunten zij in de praktijk ervaren. Switch IT Solutions helpt bestuurders met 

het ontwikkelen van ICT voor de school die klaar is voor de toekomst. Switch IT Solutions is een 

merkonafhankelijke ICT-dienstverlener met meer dan 30 jaar ervaring binnen het onderwijs. Wij 

ontzorgen volledig op ICT-vlak en verzorgen bijvoorbeeld ook het contact met derde partijen in het 

ICT-landschap. Hierdoor houden scholen één centraal aanspreekpunt voor ICT. Switch IT Solutions 

biedt keuzevrijheid omdat het alle A-merk-technologieën ondersteunt. 



Meer weten? 
Neem dan contact 
met ons op! 
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