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Drie onmisbare ingrediënten
voor moderne werkplekken

in het onderwijs. 

Maak overal en altijd, goed beveiligd leren mogelijk.

Het virtuele klaslokaal, gamification, virtual reality, adaptief onderwijs en learning analytics zijn maar een 

greep uit de trends die het onderwijs ingrijpend veranderen. Digitale technologie is de motor achter dit

moderne onderwijs. IT zal nieuwe werkplekken moeten inrichten zodat studenten en docenten overal en altijd 

optimaal kunnen profiteren van digitaal onderwijs. In drie stappen richt jij nieuwe werkplekken in én gaat 

iedereen aan de slag met de nieuwe tooling. 

Digitale technologie is niet meer weg te denken uit de klas. Het gaat echter niet alleen om technologie, 

technologie ondersteunt het onderwijs. Goed onderwijs is het doel, technologie is een middel dat een leven lang 

leren ondersteunt.

Modern onderwijs zet de student centraal
Digitale tools maken bijvoorbeeld didactische verrijking mogelijk. IT geeft docenten een gereedschapskist met

technologieën waarmee ze hun lessen verrijken, interessanter en motiverender maken. Denk aan onderwijs in spelvorm 

of serious gaming waarmee gedrag en vaardigheden worden verbeterd. Daarnaast flexibiliseert het onderwijs:

grenzen tussen onderwijsvormen, opleidingen en instellingen verdwijnen. Het onderwijs verandert naar 

student-gestuurd en past zich op de student aan. 

Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op het traditionele onderwijs. Een klaslokaal met een bureau, bord en 

dertig studenten die precies hetzelfde doen past hier niet meer. De bekende klaslokalen voor specifieke lessen 

verdwijnen steeds vaker en scholen bieden nu plaats aan zelfstandig werk, groepswerk, productieruimtes, 

onderzoeksruimtes, presentatieruimtes, leerpleinen en meer. Daarnaast worden de schriften en boeken steeds meer 

aangevuld door digitale apparaten.

Studenten en docenten brengen hun devices mee naar school. Deze moeten passen in de digitale leer- en 

werkomgeving (DLWO) die voldoet aan de volgende 3 ingrediënten:

1. Beheer van werkplekken op alle devices 

2. Geïntegreerde tools voor onderwijs en bedrijfsvoering 

3. Adoptie waardoor iedereen aan de slag gaat met de aangeboden tools



1. Beheer van werkplekken op alle devices
Traditioneel zette de IT-dienst van de onderwijsinstelling een aantal goed beveiligde computers neer. Beheer wordt 

lokaal uitgevoerd en docenten en studenten hebben geen keuze. We zien dit steeds meer verschuiven. 

Veel instellingen geven de keuze gedeeltelijk uit handen via Choose Your Own Device. Hierbij krijgen studenten en 

docenten een lijst met apparaten waaruit ze mogen kiezen. De IT-dienst heeft hierdoor altijd de expertise in huis om 

de apparaten goed beveiligd te houden en te onderhouden. Toch geeft dit niet de gewenste keuzevrijheid voor 

bijvoorbeeld de student die bijvoorbeeld graag met zijn iPad werkt of de leraar die niet zonder Chromebook kan. 

Een ideale digitale werkplek is voor iedereen en in elke situatie anders. Vaste pc’s zijn geschikt voor de mediatheek, 

terwijl tablets of smartphones weer handiger zijn bij thuiswerk of een project buiten de muren van de 

onderwijsinstelling. Het merk of type apparaat zou in een ideale onderwijswereld er niet toe hoeven doen. Op die 

manier kunnen leerlingen hun leven lang bij elke onderwijsinstelling inloggen en les krijgen. De regie ligt bij de 

student en bij de leraar. Zij bepalen welke leermiddelen en methoden ze gebruiken in deze snel veranderde wereld. 

Toch lijkt dit voor de meeste scholen nog toekomstmuziek. Dat komt omdat veel onderwijsinstellingen veelal 

gedwongen vasthouden aan oude hard- en software. Bepaalde applicaties moeten bijvoorbeeld geïnstalleerd zijn op 

een oudere Windows-versie en kunnen daarom niet gemigreerd worden naar de cloud. Dit verhindert dat iedereen 

altijd aan de slag kan met de nieuwste apps. Dit botst ook met de missie waar IT-beheer voor staat: flexibiliteit, 

centraal aangeboden versiebeheer, en een goede balans tussen veiligheid, mobiliteit en productiviteit.

Op afstand Macs, pc’s, tablets en smartphones beheren 
Microsoft Intune for Education geeft de IT-afdeling, leraren en de leerlingen nu wél die flexibiliteit. Met deze tool 

kunnen beheerders op afstand alle gangbare devices (Windows 10, iOS, Android) beheren. Met vinkjes worden 

profielen gemaakt die je daarna verrijkt met apps en beveiligingsmaatregelen. Dat kan conditioneel zijn: bevindt een 

laptop van een leerling zich binnen de schoolmuren, dan hoeft hij alleen met zijn pincode in te loggen. Is het device 

binnen Nederland? Dan zal degene via een token moeten inloggen. Logt diegene in vanuit een ander land, dan moet 

die via een app op de smartphone een extra handeling uitvoeren. 

Is de computer van iemand vastgelopen, dan moest die voorheen bij de balie van IT langs. Met Microsoft Intune for 

Education hoeft dat niet meer. Vanop afstand wordt het profiel opnieuw geïnstalleerd en beveiligd. Omdat alle data in 

de cloud staan, raken ze niet verloren en kan de docent of leerling weer aan de slag met een schone pc, Mac, 

smartphone of tablet. Dit maakt het ook mogelijk om devices van leerlingen en docenten op afstand klaar te zetten 

voor het eerste gebruik. De leerling koopt een computer bij de webshop van de onderwijsinstelling, logt in via Azure 

Active Directory waarna het juiste profiel inlaadt met alle bijbehorende apps en beveiligingsmaatregelen.

Dit betekent volledige keuzevrijheid en zelfredzaamheid voor leraren en leerlingen en een enorme tijdswinst voor 

IT-beheer. Er komt bij installatie nu geen IT-medewerker meer aan te pas. Dat geldt ook voor wachtwoordresets, deze 

verlopen nu automatisch. Hierdoor verdwijnen 60% van alle eerstelijns issues. Dat scheelt tijd, maar hiermee zijn de 

onderwijsinstellingen nog niet geheel vrij van oude technologie. Sommige traditionele applicaties draaien nog op 

oude computers. De introductie van Remote Desktop Modern Infra (RDmi) maakt ook daar een einde aan.
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Veilig traditionele applicaties draaien in de cloud 
Met Windows Virtual Desktop draai en beheer je gemakkelijk en voordelig traditionele software via HTML 5 in de 

cloud. Omdat het is gekoppeld met Azure Active Directory heb je overal toegangsbeheer, multi-factor authenticatie, 

beveiliging en schaalbaarheid.  

Data en de applicaties staan in de cloud, niet meer op de devices van leerlingen of leraren. Hierdoor maakt het ook 

niet meer uit vanaf welk apparaat je de legacy software aanspreekt. Ook is het optimaal beveiligd met multi-factor 

authenticatie. Omdat de services schaalbaar zijn, kan dat enorm de kosten drukken. Er hoeft niet meer hardware 

gekocht te worden voor die piekbelasting. Servers schakel je bij als je ze nodig hebt, en je schakelt ze zelf weer uit. 

Dit kun je zelfs automatiseren. 

2. Geïntegreerde tools voor onderwijs en bedrijfsvoering
In onze maatschappij, en ook in het onderwijs, is snelle communicatie steeds belangrijker. Via verschillende platformen 

maken we groepen waarin we kennis delen, elkaar helpen en bestanden toesturen. Dit doen we privé, maar ook in het 

bedrijfsleven en in het onderwijs is dit gemeengoed geworden. Eigenlijk wil je ook zo samenwerken in de digitale leer- 

en werkomgeving (DLWO). Dat kan met Office 365. Het behelst natuurlijk de bekende Office apps als Outlook, Word, 

Excel en PowerPoint, maar daarnaast nog veel meer.  

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen van Office 365 is Teams voor Educatie. Deze app vervangt Skype for Business 

en biedt veel meer. Met de integratie van OneNote Class in Teams is het voor studenten mogelijk om samen te werken, 

lesinhoud te delen en kan een docent eenvoudig individueel studenten adviseren en volgen. Verder biedt het toegang 

tot bestanden, kun je er gemakkelijk nieuwe werkgroepen in maken, taken uitdelen en laagdrempelige videoconferen-

cing voor onderwijs op afstand mee inregelen.  

In Microsoft Teams en OneNote Class kunnen docenten toetsen uitdelen in de vorm van quizzen, toetsen of 

maakopdrachten. De opdrachten kunnen individueel worden toegewezen met een inleverdatum en kunnen eenvoudig 

worden nagekeken. Ook lesmateriaal van andere aanbieders kan worden opgenomen in OneNote Class. Er worden 

sowieso steeds meer apps toegevoegd die in het onderwijs veel gebruikt worden. Denk hierbij aan Kahoot! De nu al 

grote lijst groeit alsmaar. Hierdoor hoeven medewerkers in principe bijna nooit meer buiten de beveiligde omgeving 

van Office 365 te communiceren, creëren en gegevens delen.

Automatisch klassen aanmaken, vullen en updaten 
Onderwijsinstellingen gebruiken verschillende studenteninformatiesystemen zoals Osiris, Trajectplanner, Eduarte ATS, 

EduArte, Magister en SAP. Met School Data Sync (SDS) worden klas, student, docent en rooster informatie 

gesynchroniseerd naar Azure AD en Office 365. Dit betekent dat er automatisch klassen in Teams en OneNote Class 

aangemaakt kunnen worden. 

Daarnaast zijn er veel integratie mogelijkheden tussen Office 365 en andere onderdelen van het DLWO zoals het SIS 

en ELO. Dit kan soms met standaard koppelingen zodat opdrachten, studievoortgang en beoordelingen worden 

gesynchroniseerd. Naast de standaard koppelingsmogelijkheden is er altijd nog Microsoft Graph voor Educatie. 
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3. Iedereen aan de slag dankzij adoptie 
Digitale tools kunnen een zege zijn voor iedereen die ermee overweg kan. Hoewel Office 365 is ingericht op 

gebruiksgemak en toegankelijkheid, kan niet iedereen er direct mee aan de slag. Desondanks zien we dat regelmatig 

een nieuwe tool wordt uitgerold zonder te denken aan het allerbelangrijkste: de collega’s die ermee aan de slag gaan. 

Software dient de mens en is een hulpmiddel om te ondersteunen bij dagelijkse werkzaamheden. Of collega’s ook echt 

met de nieuwe tooling aan de slag gaan is cruciaal voor het halen van de doelstelling op strategisch en operationeel 

niveau. Maar zeker niet in de laatste plaats voor een positieve sfeer en houding ten opzichte van de nieuwe digitale 

tools. 

Verandering is altijd lastig. Je kunt docenten overtuigen dat ze efficiënter, leuker en moderner kunnen werken. 

Het werkt pas echt als de collega’s zélf de toegevoegde waarde van de nieuwe tools ervaren. Wat schieten zij en de 

leerlingen op met de nieuwe tools? Welke dagelijkse handelingen worden gemakkelijker en hoe helpt het de didactiek 

vooruit? Zien ze dit niet, dan zal de introductie op weerstand stuiten. Om docenten te helpen Teams te gaan 

gebruiken, is een gedragsverandering nodig.  

In kleine stappen grote veranderingen 
Er zijn een aantal bewezen aanpakken die leiden tot acceptatie en ingebruikname. Neem bijvoorbeeld iedereen die 

met de nieuwe software aan de slag gaat mee in het traject, communiceer over de doelstellingen en wanneer de 

nieuwe software wordt ingevoerd. Begin altijd stap voor stap. Hiermee bespaar je een overkill aan nieuwe informatie 

en vermijd je een steile leercurve. Zet niet alle functionaliteit aan, maar alleen de tools die echt belangrijk zijn. 

Zet ambassadeurs in. Dit zijn nieuwsgierige medewerkers die met hun aanstekelijk enthousiasme anderen motiveren 

om met de tools aan de slag te gaan.  

Adoptie is niet even een knoppencursus of één klassikale uitleg aan een hele zaal, maar een persoonlijk leertraject dat 

nooit stopt. De mogelijkheden van digitale tools veranderen continu; dit maakt adoptie tot een doorlopend proces. 

Het is daarom handig om iemand binnen de organisatie aan te wijzen die continu polst waar het goed gaat, waar 

medewerkers nog niet helemaal mee gaan en welke nieuwe tools het onderwijs nog beter ondersteunen.

Vaak stonden IT en het onderwijs met de ruggen naar elkaar. Het leek wel alsof ze een andere taal spraken. Nu digitale 

technologie zo belangrijk is geworden om goed onderwijs te bieden is het tijd voor een dialoog. Wat zijn de maatschap-

pelijke ontwikkelingen, wat zijn de didactische behoeften en hoe kan technologie het onderwijs hierin helpen? Wij gaan 

graag met jou die dialoog aan. Samen komen we tot werkplekken waarin docenten, onderwijsondersteunend personeel 

en leerlingen optimaal én veilig kunnen samenwerken.

Microsoft Graph maakt het mogelijk om integratie op maat te realiseren. Graph geeft ontwikkelaars eenvoudig 

toegang tot de data in heel Office 365, maar ook specifieke data die met de SDS is gesynchroniseerd en bijvoorbeeld 

de opdrachten en beoordelingen in Teams. Automatisering scheelt tijd en fouten en geeft scholen en docenten ook 

sneller inzicht in roosterapplicaties, cijferlijsten en het Digitaal Doorstroomdossier. Ook kun je sneller 

verzuimoverzichten delen met de leerplichtambtenaar of gegevens delen met bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. 



Waarom Wortell?

Wij helpen organisaties voorop te lopen door de slimme inzet van technologie zodat zij de (nieuwe) consument en 

medewerkers kunnen blijven bedienen. We begeleiden organisaties graag door het hele proces: van advies, implemen-

tatie, wegwijs maken van de eindgebruikers (adoptie) tot en met zorgeloos beheer.

Wortell heeft maar liefst negen Microsoft Gold competenties. We zijn twee keer verkozen tot beste Microsoft partner 

van Nederland en daar zijn we trots op.

Potje tafelvoetbal?

Heeft deze brochure je nieuwsgierig gemaakt? Pak de 

afslag ‘Lijnden’ en je ziet ons al van ver: de kenmerken-

de kerktoren van Wortell. Een fijne plek waar we graag 

vertoeven. Dus kom gerust een keer langs voor een 

kop koffie of een potje tafelvoetbal. Digitaal kennisma-

ken kan natuurlijk ook.

Bel ons: 020-7505050

Mail ons: info@wortell.nl
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