
Portal van Onlineklas

Hét digitale leerplatform

Nieuw! Medewerkersportal 

Ontdek onze digibordsoftware
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Wat is de Onlineklas portal? 
De Onlineklas portal is een portal voor het benaderen van digitale lesstof, voor communicatie met leerlingen 
en ouders, voor het inloggen op systemen van derden, zoals bijvoorbeeld Basispoort en voor het toegang 
krijgen tot je projectbestanden. Alles komt samen in Onlineklas. De Onlineklas portal is leverbaar als portal 
met een aantal aanvullende modules. De portal kun je uitbreiden met diverse licenties, zodat je werkt in een 
gepersonaliseerde omgeving. 
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Inlogscherm van Onlineklas

Inlogscherm

Startscherm in de portal van Onlineklas

Startscherm

Onlineklas is eenvoudig in gebruik, 
zeer geschikt voor jonge kinderen, 
heeft een heldere navigatiestructuur 

en biedt je als leerkracht de 
mogelijkheid om je leeromgeving in te 

richten zoals jij dat wilt.
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Inloggen kan met een Onlineklas account of via een 
Microsoft- of Google koppeling.

Eenvoudig inloggen

Hoe start je?  
In 5 stappen online

1 Activeer Onlineklas in Basispoort  
Kies voor ‘Netwerkbeheerder 
instellen’ en vink Onlineklas aan. 
Je kunt meerdere netwerkbeheerders 
tegelijk selecteren in Basispoort.

2 Ontvang de licentiegegevens  
Onlineklas krijgt een melding als je het 
vinkje in Basispoort hebt gezet en stuurt 
vervolgens de licentiegegevens per mail 
toe.

3 Voeg IP-adressen toe  
De portal van Onlineklas is beveiligd 
op basis van een IP-adres. Voeg het 
IP-adres toe in de beheeromgeving van 
Onlineklas en zo zorg je ervoor dat de 
portal veilig in gebruik is. 

4 De toegangscodes  
Iedereen heeft een unieke gebruikers-
naam en wachtwoord. Verdeel deze 
onder de leerkrachten. 

5 Snelkoppeling   
Bij de licentie gegevens vind je de 
snelkoppeling. Met deze snelkoppeling 
kunnen leerkrachten en leerlingen 
gemakkelijk inloggen. 

Inloggen

Microsoft login 

Microsoft login en functionaliteiten
Inloggen kan eenvoudig met een Microsoft account.  
Een Microsoft Office 365 koppeling is mogelijk als 
de school gebruik maakt van Office 365 en hier een 
extra licentie voor heeft bij Onlineklas. Je kunt dan 
de Microsoft koppeling binnen de Onlineklas portal 
activeren. Hierdoor kunnen de leerlingen en 
leerkrachten zich met hun Office 365 account 
aanmelden in de portal. Office 365 wordt dan in 
een kindvriendelijke omgeving getoond, 
waaronder de OneDrive, gedeelde mappen, 
Officebestanden (Word, Excel en PowerPoint) en 
e-mail. 

Microsoft Office 365 functies

Google login en funtionaliteiten
Naast het Microsoft account is het ook mogelijk 
om eenvoudig in te loggen met je eigen of je school 
Google account, als de school hier een licentie voor 
heeft bij Onlineklas. Er wordt dan een 
Google koppeling binnen de Onlineklas portal 
geactiveerd. Hierdoor kunnen de leerlingen en 
leerkrachten zich met hun Google account 
aanmelden in de portal. De Google functionaliteiten 
worden dan in een kindvriendelijke omgeving 
getoond, waaronder de Drive en Mail. 

Google Drive en MailGoogle login 
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Elke gebruiker kan een eigen unieke Avatar aanmaken.  

Plaatjes login
Voor de leerlingen van de onderbouw is het 
gemakkelijk om snel in te loggen via de portal 
door middel van plaatjes, in plaats van een 
cijfercode. Dit kan de leerkracht eenvoudig voor 
de leerlingen instellen.

Personaliseer je account
Gebruikers kunnen bij hun profielinstellingen hun 
eigen ‘Avatar’ aanmaken. Onlangs zijn een  
aantal hoofdbedekkingen, diverse baarden en 
nieuwe haarstijlen toegevoegd bij de Avatar. Zo 
kun je de Avatar nog persoonlijker maken! 

Thuis login
Leerlingen kunnen nu ook makkelijk thuis inloggen 
met een groeps-thuislogin link. Deze staat voor de 
leerkracht klaar in de portal van Onlineklas. 

Maak je account nog persoonlijker

Plaatjes login voor de onderbouw
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Basispoort koppeling
Onlineklas heeft een directe koppeling met 
Basispoort, waardoor de educatieve 
software van toonaangevende uitgevers, 
zoals bijvoorbeeld: Kids Learning, 
Malmberg, Zwijsen, ThiemeMeulenhoff en 
Noordhoff direct  benaderd kan worden.

Door in Basispoort Onlineklas als 
‘Netwerkbeheerder’ te activeren, worden 
automatisch alle benodigde koppelingen en 
verbindingen gemaakt. Activeer 
‘Onlineklas’ en dan verzorgen wij de rest!

Koppeling met Entree Federatie van Kennisnet 
Binnen de portal is het mogelijk om een link van Entree Federatie toe te voegen. Dan heb je met één login 
toegang tot digitale leermiddelen en educatieve diensten. Met Entree Federatie kan je snel en 
eenvoudig digitale leermiddelen en educatieve diensten in de klas gebruiken. Daardoor zijn 
bijvoorbeeld Beeld & Geluid, Wikiwijs en Nieuwsbegrip direct vanuit Onlineklas te benaderen zonder 
opnieuw te moeten inloggen voor Entree Federatie. 

1 Inloggen in de beheeromgeving 
Login met uw beheer-inloggegevens op 
https://login.onlineklas.nl.

2 Administrator 
Klik links onderin op de knop ‘Administrator’. 

3 Klik op de knop ‘Importeer’ 
Als de Basispoort import correct is 
uitgevoerd, krijg je de melding ‘import 
gereed’. Nu zijn de leerlinggegevens 
bijgewerkt.

Ontsluiting van educatieve content

Alle digitale lesmaterialen zijn via dezelfde login te openen

Educatieve content

Basispoort synchronisatie 
in 3 stappen 

Houd  leerlinggegevens up-to-date met de Basispoort koppeling
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Zelf tegels toevoegen
Je kan in Onlineklas op elke gewenste plek eigen 
tegels toevoegen. Deze tegels bevatten links naar 
informatie die jij belangrijk vindt. Je kan een filmpje, 
oefeningen, boekjes (betaalde optie) of een website 
toevoegen. Geordend en toegankelijk voor tablet, 
iPad, computer of digibord. En je vindt ze op de plek 
waar jij ze wilt vinden. Daardoor bouw je je eigen 
leeromgeving op.

Je kan een eigen map toevoegen

Tegelbeheer

Eigen link

Je kan een eigen website toevoegen Je kan een YouTube video toevoegen

YouTube

Je kan een Apple App toevoegen

Apple App

Je kan eigen oefeningen toevoegen

Eigen les

Je kan informatieve boekjes toevoegen

Online lezen (betaalde optie) Eigen map

Zie hieronder welke type tegels je kan toevoegen:

76

Maak tegels aan en beheer ze eenvoudig 

Je kan games toevoegen

Portal App

Creëer je eigen portal door het 
toevoegen van allerlei content en 
maak een directe koppeling naar 

educatieve software.

Gepersonaliseerd leren met tegels op leerlingniveau 
Naast het toevoegen van tegeltjes op groepsniveau, biedt Onlineklas portal via een 
aanvullende dienst de mogelijkheid om op leerlingniveau tegels klaar te zetten of 
onzichtbaar te maken. Hierdoor kan je lesstof voor een leerling zichtbaar maken wanneer 
hij of zij de oefening kan gaan doen. Het aanmaken van tegels en het aan- en uitzetten 
ervan is super eenvoudig! Dit maakt gepersonaliseerd leren overzichtelijk, 
persoonlijk en snel te realiseren. 

Onderwijs laten groeien zoals jij dat wilt
Door het aanmaken van extra tegels bouw je je eigen leeromgeving. Ook leerlingen 
kunnen eigen tegels aanmaken, inclusief favorieten. Dankzij de integrale koppeling met de 
Appstore van Apple kan je ook tegels aanmaken met directe links naar de apps. Met het 
Onlineklas tegelmenu kan het onderwijs groeien zoals jij het wilt. 

Bouw je eigen leeromgeving met de portal
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Kindvriendelijk zoeken 
in de portal

Zoek op kindvriendelijke foto’s

Foto
Zoek op kindvriendelijke websites

Website

 Zoek op kindvriendelijke video’s

Video

 Zoek in de Van Dale op basis- of junior niveau

Van Dale (betaalde optie)

Zoek veilig in de Winkler Prins online

Winkler Prins (betaalde optie)

Zoek op kindvriendelijke apps

Apps

Kindvriendelijke portal

De Onlineklas portal heeft een kindvriendelijke 
zoekmachine. Hier kan je selecteren op groeps- en 
leesniveau, zodat ieder kind op zijn niveau 
informatie kan zoeken.

Zoek een boek  op een zoekterm

Bibliotheek (betaalde optie)
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Toolbox 

Schrijf snel een notitie en bewaar deze

Notitieblok

Notitieblokken en kleuren
De portal heeft twee notitieblokken, hierin kan je 
tekst verwerken en opslaan. Daarnaast kan een 
gebruiker via de tegel ‘Kleuren’ zelf een tekening  
maken.

Creativiteit voor de leerlingen

Kleuren en tekenen

Wizenoze
Wizenoze is een online zoekmachine die op basis 
van trefwoorden educatieve content selecteert. Deze 
content wordt vervolgens ingedeeld in een vijftal 
leesniveau’s. Met Wizenoze ben je ervan verzekerd 
dat leerlingen op hun eigen leesniveau de juiste 
educatieve bronnen raadplegen.

Readspeaker integratie 
Readspeaker maakt het mogelijk om teksten 
binnen de portal voor te lezen. 
Hierbij zijn verschillende instellingen mogelijk, 
zoals bijv. het instellen van de  
voorleessnelheid.
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Alle tegels beheren
Tegels op actief en inactief zetten
Binnen Onlineklas kan je alle tegels op actief of inactief zetten. Je kan tegels ook toevoegen op 

school-, groeps- of persoonlijk niveau. Zo kan je de juiste tegels activeren per groep.

Je kan alle tegels die onder Basispoort, Onlineklas, School, Groep of Mijn tegels vallen in één keer op 

inactief zetten. Daarnaast is het ook mogelijk om de volgorde van de tegels aan te passen.

Tools voor leerkrachten

Beheer tegels op elk gewenst niveau Zet tegels aan en uit voor de leerlingen

Instellingen homepage beheer Instellingen zichtbaarheid tegels
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Werp met dobbelstenen en bekijk het antwoord

Dobbelstenen

Verrijk je rekenles met het rekenrek

Rekenrek

Klokkijken met de analoge en digitale klok

Klok

Maak woordjes op het digibord

Letterplankje

Blaas je eigen verjaardagstaart uit

Verjaardagstaart

Maak je instructie met de digibord tools

Voorbeeldles

Digibord software 
‘PublisherPro’
Onlineklas beschikt over een nieuwe omgeving 
met digibord tools, namelijk ‘PublisherPro’. 
Met deze digibord software maak je de les nog 
persoonlijker en leuker! 
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Nieuw! Portalbeheer 

Deze module geeft antwoord op o.a. de volgende vragen: 

• Welke tegels zijn er vandaag het meest gebruikt?
• Welke tegels worden er weinig gebruikt?
• Welke leerlingen hebben zich vandaag aangemeld en welke niet?
• Hoe vaak hebben de leerlingen ingelogd?
• Wat zijn vandaag de activiteiten van een leerling in de portal geweest?
• Welke Basispoort programma’s zijn er vandaag gestart?

Portalbeheer is een omgeving die meer inzicht biedt in de activiteiten van de leerlingen. Deze omgeving is
gemaakt op verzoek van leerkrachten. 

Dashboard
In een overzichtelijk dashboard zijn de activiteiten van de leerlingen weergegeven. Je kunt filteren op 
vandaag, de laatste 7 dagen of de laatste 30 dagen. 

Activiteitenlog 
Hier vind je activiteitenoverzichten van alle leerlingen uit jouw groep, gefilterd op een zelfgekozen datum. 
Alle leerlingen staan onder elkaar in een tabel waarbij je ziet hoe vaak er op één dag is ingelogd. Van alle 
ingelogde leerlingen zie je onder aan het scherm wat de specifieke activiteiten zijn geweest gedurende de 
dag. 

Overzicht van het portalbeheer

Dashboard

Bekijk de laatste berichten van Onlineklas

Social media weergave
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Medewerkersportal in de praktijk: 
SPO Utrecht
Nieuwe mogelijkheden met de medewerkersportal
Scholen en schoolbesturen vinden het tegenwoordig steeds lastiger om eigen  
medewerkers te bereiken. Zeker in Corona tijd. Daarnaast heeft een onderwijsprofessional 
tegenwoordig een heleboel digitale programma’s te managen. Van administratiepakket, office 
365, leerling resultaten, educatieve software, personeelsdossiers tot Teams.

Maak gebruik van alle Office 365 koppelingen

Dashboard overzicht

Al het nieuws van de stichting op één plek

Nieuws overzicht

Medewerkersportal

In opdracht van SPO Utrecht, een schoolbestuur 
in Utrecht met 38 openbare scholen en maar liefst 
1100 onderwijsprofessionals hebben we een 
medewerkersportal gebouwd, waarbij alle 
relevante applicaties op een digitaal bureaublad 
worden geplaatst. Naast het feit dat alle 
applicaties voor elke professional nu in één 
overzicht worden gepresenteerd en opgestart 
kunnen worden, kan iedere gebruiker zelf bepalen 
op welke wijze het bureaublad wordt 
vormgegeven. De applicaties die je het 
belangrijkst vindt, plaats je bovenaan of maak je 
het grootst.

Naast een duidelijk overzicht, bestaat ook de 
behoefte om medewerkers uniform te informeren. 
Via de portal kan het bestuur, de school en de 
individuele professional een bericht plaatsen. Op 
deze manier kan een grote organisatie eenvoudig 
haar communicatie naar collega’s stroomlijnen.

Via de kennisbank kunnen gebruikers alle 
informatie die zij wensen met betrekking tot CAO, 

verlofdagen, bijzonder verlof of ziekteverzuim 
zelfstandig raadplegen. Met deze mogelijkheid wordt 
het bestuurskantoor ontzien in de eerstelijns  
communicatie. Gebruikers trekken die lijn nu zelf. 
Wanneer professionals deel uit maken van 
verschillende Team-groepen, worden ook deze getoond. 
Hiermee is de portal volledig geïntegreerd met Office 
365.
 
Ben je op zoek naar een tool: 
• die professionele communicatie mogelijk maakt;
• met een duidelijk overzicht van alle relevante  

applicaties per gebruiker;
• die volledig geïntegreerd is met Office 365;
• die medewerkers informeert via een uniforme  

kennisbank? 

 Dan is de medewerkersportal de oplossing. 

Nieuwsgierig? 
Vraag een vrijblijvende presentatie aan en ontdek of de 
medewerkersportal ook van toegevoegde waarde is voor 
jullie stichting. 
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Digitaal onderwijs met Onlineklas
Jarenlang heb ik voor de klas gestaan als docent 
Geschiedenis en Aardrijkskunde, daar liggen mijn roots. 
Ik ging van een plaatje onder een overhead projector leggen naar een 
digitaal bord met alle online mogelijkheden. De wisselingen volgden elkaar snel op en 
zorgde bij sommige collega’s ook voor de nodige onzekerheden. Zeker als leerlingen het 
weer eens eerder onder de knie hadden dan zijzelf. 

Vanuit mijn lerarenachtergrond probeer 
ik de huidige technologie te benaderen 
en toepasbaar te maken per school, door 
als een docent mee te denken binnen de 
(basis)scholen. Binnen die kaders probeer 
ik scholen te adviseren. Dat houdt in dat 
ik advies geef over hardware (laptops, 
chromebooks en touchscreens) en over de 
software die, al dan niet, gebruikt wordt 
en hoe dat eventueel te verbeteren valt. 
Er valt heel veel in te zetten aan moderne 
middelen, maar niet alles is noodzakelijk. 

Onlineklas portal voor iedereen - Eén 
portal voor leerlingen en leerkrachten

Wat ik elke school adviseer is om  
Onlineklas te gaan gebruiken. Ik denk  
namelijk dat het een waardevolle  
toevoeging is voor elke school en dat het 
werk van zowel de docent als de leerlingen 
makkelijker wordt gemaakt.

Direct advies? 
Neem gerust contact met mij op!

De Onlineklas portal is een web-based 
platform met single sign-on functionaliteit 
en met een persoonlijk bureaublad die 
het startpunt wordt van alle educatieve 
software. Ik denk hiermee de scholen te 
ontzorgen door alle leermiddelen op 1 
overzichtelijke plek samen te brengen. 
Docenten kunnen hun lessen makkelijk 
klaarzetten voor hun klas of zelfs voor 
leerlingen afzonderlijk. 

De integratie met Office 365 is simpel 
en makkelijk in het gebruik, waardoor 
zowel docenten als leerlingen met 1 klik in 
bijvoorbeeld Word of PowerPoint zitten. 

Onlineklas sluit perfect aan bij de visie 
van VWC om ICT als middel te gebruiken 
om daarmee het onderwijs op een hoger 
plan te brengen. 

VWC 

Zambonistraat 9A  
8263 CE Kampen
T: 038 385 24 00  
E: info@vwc.nl
www.vwc.nl

Gerhard Boersema

Verkooppunten
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Wij de ICT, u het onderwijs! ITS IT-services uit Leidschendam wil scholen klaarstomen 
voor het onderwijs van de toekomst door professionele ondersteuning op ICT-gebied. 
Wij streven naar zorgeloos, interactief onderwijs dat de 21e-eeuwse vaardigheden van 
leerlingen vormgeeft en de basis legt voor leren, werken en leven. 

ITS IT-services: Wij de ICT, u het onderwijs!
IT SERVICESIT SERVICES

Stefan de Jong
Commercieel manager
E s.d.jong@its-itservices.nl

Aaron Chundro
Accountmanager
E a.chundro@its-itservices.nl

Dat sluit uitstekend aan bij de visie van Onlineklas, 
die leerlingen helpt ontdekkend te leren. Met één 
keer inloggen zitten kinderen in hun  
gepersonaliseerde leeromgevingen, zoals Basis-
poort, Google of Microsoft. Ook biedt ITS prachtige 
digitale ICT-oplossingen en leermiddelen van  
Onlineklas. Wij zijn dan ook trots op die samen-
werking, omdat we beide onze educatieve ervaring 
inzetten om het onderwijs nòg boeiender te maken. 

Praktische onderwijsoplossingen
ITS vertaalt technologische ontwikkelingen naar 
praktische onderwijsoplossingen. Dat komt door de 
unieke combinatie van IT-expertise en onze kennis 
van het onderwijs. We verzorgen netwerkbeheer, 
service en onderhoud, waarbij we remote service en 
monitoring bieden. Ook als uw school gaat  
verhuizen of fuseren, willen leerlingen en  
medewerkers eenvoudig gebruik (blijven) maken van 
de techniek van morgen. ITS is er om bits en bytes 
om te zetten in een slim en betaalbaar ICT-concept 
dat past bij uw school. Waar mogelijk maken wij 
gebruik van de bestaande infrastructuur.

Scholen digitaal op weg
ITS IT-services helpt scholen digitaal op weg. We 
bieden daarbij ook de nieuwste informatieschermen 
en touchscreens, laptops, tabletkarren of digitale 
oplossingen voor afstandsonderwijs of vergaderen. 
En het blijft niet bij de aanschaf! We staan 
continu aan uw zijde als professionele ICT-
partner. Het all-in servicecontract van ITS biedt 
daarbij uitkomst. Onze specialisten zorgen voor 
vakkundig preventief onderhoud en staan als vast 
aanspreekpunt direct voor u klaar. Voor een vast 
maandbedrag nemen wij het beheer en onderhoud 
van uw ICT-voorzieningen en bijbehorende services 
desgewenst volledig van u over. Wij bieden 
oplossingen die bijdragen aan beter onderwijs. 
Wij de ICT, u het onderwijs!

Meer weten over ICT-oplossingen 
van ITS voor het onderwijs? 
Neem contact op met onze 
specialisten:

ITS | Nieuwstraat 6B | 2266 AD Leidschendam | T: 070 320 3200 | E: info@its-itservices.nl | www.its-itservices.nl
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Onderwijsspecialist van Midden-Nederland

Specialist in Onlineklas
Modern onderwijs begint met het juiste 
gereedschap. De Schoolspecialist is hiervoor een 
samenwerking aangegaan met Onlineklas. Dit is 
het portal voor elke leerling. Dus ook voor jou! Zowel 
leerlingen als leerkrachten kunnen zeer eenvoudig 
gebruik maken van het portal. 

Hieronder een aantal voordelen van Online-

klas:
• Volledig gekoppeld met leerling software  

(Entree, Basispoort)
• Eenvoudig bestanden delen met Office en 

Google
• Geen ingewikkelde installatie
• Één platform voor het bereiken van al de  

digitale lesstof
Wist je dat je gratis voor meerdere weken kan testen 
met Onlineklas binnen jouw schoolomgeving? Een 
van onze specialisten geeft je gratis een instructie op 
de gewenste schoollocatie.

Interactief lesgeven
Interactief lesgeven is de toekomst. Hoe kan ik mijn 
leerlingen motiveren?
BYOD onderwijs, digibord, digitaal whiteboard en 
de school beamer. Nieuwe technieken voor 

interactief lesgeven te over, maar wij zijn 
geïnteresseerd in de beste oplossing voor jouw 
situatie. Mogen wij met je meedenken?

Audiovisuele oplossingen
Wil je de lessen verrijken met meer interactie en de 
leerlingen beter laten samenwerken? Onze 
audiovisuele experts helpen je als docent om het 
beste uit de apparatuur te halen. Wij leveren onder 
andere digiborden, multi-touchdisplays en video- en 
geluidssystemen, maar ook narrowcasting voor in 
de aula of schoolkantine.

De Schoolspecialist 
De Smalle Zijde 22  
3903 LP Veenendaal
T: 031 853 1969 
E: info@schoolspecialist.nl
www.schoolspecialist.nl

Sander Molenaar

Advies nodig?
Neem contact op met onze specialist

Wij zijn de specialist voor het onderwijs. Graag denken wij, vanuit ons label De Schoolspecialist, 
met je mee op het gebied van touchscreens, beamers en andere audiovisueel gerelateerde zaken. Ook op 
het gebied van de multifunctionals, school en facilitaire artikelen adviseren wij je graag. Laat je inspireren en 
neem gerust contact op met een van de specialisten.
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Als betrouwbare partner met aandacht voor innovatie binnen het onderwijs, ontzorgt Vitasys  
u voor en na de implementatie van de Onlineklas portal op uw school. Of u nu werkt met een Google  
of een Microsoft-omgeving, wij zorgen voor een naadloze integratie.

Binnen het onderwijs houdt automatisering niet op 
bij een standaard IT-omgeving. U heeft te maken 
met vele factoren die impact hebben op uw behoefte 
aan IT. Hoeveel leerlingen heb ik volgend jaar? En is 
mijn Wifi netwerk hier op berekend? Met welk digi-
taal schoolbord kunnen mijn docenten het beste en 
toekomstbestendig lesgeven? En met welke  
producten kan mijn school of organisatie de komende 
vijf tot zeven jaar verder? Onze specialisten kennen 
het onderwijs als geen ander en blijven voortdurend 
alert op de nieuwste ontwikkelingen.
 
Onze specialisten inventariseren eerst uw wensen en 
behoeften om vervolgens de voor u optimale digitale 
oplossing te adviseren. Vitasys biedt merk- 
onafhankelijk en toekomstgericht advies, helemaal 
afgestemd op uw wensen.
Bij ons kunt u onder andere terecht voor:
• Inrichting van uw IT-omgeving
• Hardware en licenties
• Chromebook White Glove Treatment (DOA 

check, updates en inschrijving domein)
• Digitale schoolborden
• Een volledige en veilige netwerkomgeving
• Innovatieve lesmiddelen zoals robotica en Virtual 

Reality leskisten

"De integratie met een 
Google of Microsoft 

omgeving werkt naadloos”

VITASYS: Aandacht voor innovatie 
binnen het onderwijs

Vitasys
Perenmarkt 6
1681 PG Zwaagdijk-Oost
T: 0228 594080
E: info@vitasys.nL
www.vitasys.nl

Alex Burggraaf

Advies nodig?
Neem contact op met onze specialist
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ICT voor School
Naast trotse dealer van Onlineklas levert ICT voor School ook stabiele, flexibele en innovatieve ICT-
oplossingen voor basisonderwijs en kinderopvang. Geheel platform onafhankelijk en gericht op de situatie 
van uw school in alle geledingen van uw organisatie.

“Dé samenwerkingspartner met 
maatwerk ICT-oplossingen voor 
onderwijs en kinderopvang”

ICT voor School
Julianastraat 66
5087 BB Diessen
T: 013 504 1888
E: info@ictvoorschool.nl
www.ictvoorschool.nl

Onderwijsspecialist 
van Zuid-Nederland

Ons verhaal 
Met meer dan 20 jaar ervaring als ICT-partner in het 
onderwijs helpen we scholen (en kinderopvang-
centra) optimaal te profiteren van de digitalisering 
van het onderwijs. We bieden scholen een totaal-
oplossing met software-oplossingen, inrichting, 
onderhoud en support voor het hele netwerk, 
werkplekken én mobile devices. Al onze producten en 
diensten bieden wij ook modulair en los aan zonder 
dat wij het complete netwerk van de school over 
hoeven nemen! 

We vinden het belangrijk dat je bij problemen en 
storingen snel en goed geholpen wordt. Persoonlijk, 
zonder ticketsysteem. Door onze proactieve aanpak 
hoef je geen zorgen te maken over back-ups, updates 
en beveiliging. Ons supportteam voorziet in  
professionele monitoring en beheer van de gehele 
ICT omgeving. 

We denken altijd in oplossingen om het digitaal 
werken voor zowel de ICT-coördinator, leerkracht 
en leerling zo handig mogelijk te maken. 

Daarbij gaan wij een stap verder door je continu 
proactief te adviseren in nieuwe trends, updates 
en mogelijkheden.

 Je bent geen nummertje, maar een  
gewaardeerde samenwerkingspartner. 
We gaan er samen voor! 

ICT-beheer ook uitbesteden? 
Dagelijks zijn onze IT-professionals vol passie 
aan het werk om te zorgen dat al onze klanten 
ongestoord gebruik kunnen maken van hun 
IT-voorzieningen. Wilt u kennismaken met onze 
werkzaamheden en diensten? We komen graag 
bij u langs voor een eerste kennismakingsgesprek 
en/of demo van al onze producten en diensten. 

Advies nodig?
Neem contact op met onze specialist

Stef van de Ven
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Steek jij ook je vinger op? ISO Groep helpt je om  
technologie in de klas eenvoudig in te zetten. Je kunt 
bij ons terecht voor advies, montage, onderhoud en 
beheer van je complete digitale leeromgeving in de 
cloud.

Printers, IT en telefonie
Digitalisering van onderwijs gaat niet allen over 
mooie software-oplossingen speciaal voor op school 
en hardware die tegen een stootje kan, maar ook over 
printers en scanners voor het publiceren van lesstof. 
ISO Groep zet voor scholen de technische basis neer 
om aan de slag te kunnen met 21st century skills. 

Onlineklas portal 
Vind je het lastig dat je op verschillende plekken werkt? 
En telkens opnieuw moet inloggen? Onlineklas portal 
biedt basisscholen één inlog plek. Waar alles wat je 
nodig hebt om fijn (op afstand) te werken  
samenkomt. Ontsluiting naar alle educatieve  
software van basisscholen voor thuisgebruik.

Netwerk, wifi en internet 
Een goede internetverbinding is een voorwaarde voor 
modern onderwijs. Een oplossing die met je mee kan 
groeien, hoort daarbij. Soms voldoet je netwerk niet 
meer. Bijvoorbeeld als je school (meer) digitale  
leermiddelen gaat gebruiken, digitaal gaat toetsen of 
gaat verhuizen, verbouwen of uitbreiden. Het is dan 
zaak om je netwerk(bekabeling), wifi en je  
internetverbinding te controleren. Wij helpen je 
daarbij.

Wie wil er zorgeloos werken, 
printen, scannen en bellen op school? 
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Lennard van GelderHarold Veldhoen

Gemak
Wij zorgen de juiste samenhang tussen 
jouw printers, IT en telefonie. Iedere school heeft 
ook net weer wat anders nodig. Wij maken ICT 
makkelijk.

Snel
Verwacht bij ons geen wachtrijen, maar wel 
snelle(re)actie. Er is direct persoonlijk contact. 
Wij lossen storingen snel op, zodat jouw les door 
kan gaan.

Samenwerking
Veel (basis)scholen zijn al klant bij ons. 
We weten wat er speelt. We werken samen met 
betrouwbare kennispartners en delen onze kennis 
met jou.

Advies nodig? Neem dan contact 
op met onze adviseurs: 

Waarom kiezen scholen voor ISO Groep?
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Testen in de praktijk? 
Vraag snel een demo aan bij een van onze verkooppunten of 
bel rechtstreeks met Onlineklas (Tel: 0546 55 65 05).
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Smalle Zijde 7-01 | 3903 LL Veenendaal
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