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Het basisonderwijs is sterk in beweging. Er vindt volop verandering 
en vernieuwing plaats, zoals de toenemende digitalisering van 
leermiddelen en het gebruik van nieuwe media. In het onderwijs 
is ICT een veel besproken onderwerp en het begrip digitaal leren is 
niet meer weg te denken. 

De belangrijkste uitdaging bij het gebruik van ICT in het onderwijs 
is het slim toepassen van ICT, passend bij de belevingswereld van 
kinderen, zodat het resulteert in beter onderwijs. De Rolf groep 
adviseert scholen en integrale kindcentra over nieuwe toepassingen 
op het gebied van digitaal leren. 

Wij helpen scholen om leermiddelen en ICT-toepassingen effectief 
in te zetten. Met als belangrijkste doel: het vergroten van het 
leerrendement én het plezier in leren.

Blended learning

ICT en nieuwe media zijn onmisbaar om het rendement in het 
onderwijs te verhogen. Steeds meer scholen zijn bezig om nieuwe 
media in de klas te combineren met de fysieke leermiddelen: 
blended learning. Deze mix van leren met én zonder ICT is de 
komende jaren een speerpunt binnen veel scholen. We merken 
dat onze klanten veel vragen hebben over de juiste mix van 
leermiddelen en ICT-toepassingen. Samen met onze klanten 
werken we aan oplossingen op maat voor het creëren van een 
uitdagende leeromgeving voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. 

Over de Rolf groep
De Rolf groep is producent en leverancier van een 
breed assortiment ontwikkelingsmaterialen, meubilair, 
onderwijsleermiddelen en ICT-producten en -diensten voor 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen. 
De Rolf groep verbindt daarbij onderwijsleermiddelen met 
ICT-toepassingen, geeft advies op het gebied van media, 
hardware en ICT-management en fungeert als werkplek- en 
netwerkbeheerder.

Haal meer uit ICT
ICT en nieuwe media worden gezien als middelen om het 
rendement in het onderwijs te verhogen. Steeds meer 
scholen zoeken naar oplossingen om nieuwe media te 
combineren met de fysieke leermiddelen: blended learning. 
Vraagt u zich af of u de juiste harwareoplossingen in huis 
heeft om aan uw onderwijsdoelen te voldoen? Met behulp 
van onze ICT scan krijgt u een beeld van de actuele situatie 
van uw ICT en of dit aansluit bij uw toekomstvisie. Naast de 
bekende digitale schoolborden, digikeuzeborden, I-blocks en 
touchscreens bieden we diverse interactieve producten zoals 
interactieve stemsystemen en digitale instructiemiddelen 
waarbij leerlingen zelfstandig met deze moderne 
leermiddelen aan de slag kunnen. Ook bieden wij een breed 
aanbod aan trainingen gericht op digitaal leren.  

Optimaal rendement uit onderwijs
In het basisonderwijs zijn er veel vragen over de juiste 
mix van leermiddelen en ICT-toepassingen. Met onze 
inhoudelijke en didactische kennis van leermiddelen én 
ICT, bieden we nieuwe mogelijkheden aan leerlingen en 
leerkrachten om optimaal rendement uit onderwijs te halen. 

Plezier in leren
Door de jarenlange ervaring in de onderwijspraktijk, 
gecombineerd met de actuele kennis van ICT-toepassingen 
op scholen, helpen we scholen om leermiddelen en 
ICT-toepassingen effectief in te zetten. Met als 
gemeenschappelijk doel: het vergroten van het leer-
rendement en het plezier in leren.

Meer weten?
Graag gaan we met u in gesprek over de meerwaarde van 
ons gezamenlijke aanbod. Bent u nieuwsgierig geworden? 
Maak snel een afspraak met uw accountmanager of neem 
contact op met de klantenservice via 088 410 10 20 /
verkoop@derolfgroep.nl of met de afdeling Infodesk & 
support via 0900 754 44 44 / infodesk@derolfgroep.nl
Zij vertellen u graag meer!

Zes thema’s
In deze brochure laten we u kennismaken met de verschillende 
thema’s binnen het aandachtsgebied Digitaal leren. Wij verwijzen 
u graag naar onze website www.derolfgroep.nl voor een compleet 
overzicht van alle actuele producten en diensten op het gebied 
van ICT en digitaal leren.

www.derolfgroep.nl2 3

QL-Online

Onderwijs & 21st century skills

Digitale presentatiemiddelen

Hardware

Infrastructuur & netwerkbeheer

Professionalisering door training

Vergroot het leerrendement en het 
plezier in leren: haal meer uit digitaal



QL-Online:
Online werk- en leeromgeving

Het onderwijs staat aan het begin van een nieuw tijdperk. 
Wij sluiten op deze ontwikkeling aan met QL-Online. Dit is een 
dynamisch meegroeiende online werk- en leeromgeving voor 
basisscholen in Nederland. 

QL-Online ondersteunt scholen met het vormgeven van het 
leren en onderwijzen. Zo kan de school de online werkomgeving 
eenvoudig op maat inrichten per gebruiker, leerkracht of leerling. 
Gebruikers kunnen vanuit de bibliotheek zelf de functies op het 
eigen bureaublad bepalen.

Altijd en overal kunnen leren
Dankzij QL-Online kunnen leerlingen altijd en overal leren: op 
school, onderweg en thuis. De leerkracht kan deze werkomgeving 
vullen met functionaliteiten en taken voor de leerling. Om de 
werkomgeving extra aantrekkelijk te maken voor de leerling, kan de 
omgeving naar eigen smaak worden ingericht qua vormgeving en 
functies. De leerling maakt ook zijn eigen profiel aan, zodat hij echt 
zijn eigen online plek creëert.

“Via QL-Online kan ik gemakkelijk taken klaarzetten voor 
leerlingen van de Leonardo klassen.”
Koen van Gerven, Leonardo afdeling van CBS De Zaaier, 
Delfzijl.

“Mijn leerlingen gebruiken QL-Online ook om samen af te 
spreken en thuis verder te werken.”
Remco Koster, De Triangel, Gouda.

Wat heeft QL-Online te bieden? 
• Onderwijs op maat met de taken in QL-Online
• Single Sign On functie: met één keer inloggen toegang 

tot alle webbased software en websites 
• Directe koppeling met Leerling Administratiesysteem 

(LAS), Basispoort en Kennisnet Federatie
• De omgeving wordt geleverd inclusief een bibliotheek 

van functies
• Volledig op maat in te richten
• Werkt op alle apparaten en browsers
• Overal en altijd bereikbaar
• Beveiligde omgeving
• Kenniscentrum op technisch, onderwijsinhoudelijk en 

organisatorisch gebied       

Onderwijs op maat
Met QL-Online kunt u uw leerlingen onderwijs op maat bieden. 
Met de slimme snelkoppelingen en het takensysteem, kan 
eenvoudig een combinatie gemaakt worden van klassikale 
opdrachten, projectopdrachten in groepen en individuele 
opdrachten. Leerlingen hebben de mogelijkheid om een eigen 
digitaal portfolio bij te houden. Met QL-Online is elke leerkracht, 
leerling, ICT-coördinator, directeur en bestuurder klaar voor de 
toekomst!

mijn werkDe ICT scan is een handig instrument voor schooldirectie of school-
bestuur. Hiermee krijgt u een beeld van uw actuele situatie op het 
gebied van onderwijs en ICT. Wat gaat goed en welke aspecten 
verdienen de komende tijd aandacht?  De ICT scan, die samen met 
de Universiteit Twente is ontwikkeld, levert de handvatten voor een 
verantwoord plan van aanpak voor de komende jaren. 

Online vragenlijst
De ICT scan bestaat uit online vragen. Deze vragen bevatten 
stellingen en uitspraken waarmee u inzicht krijgt in de stand van 
zaken rondom ICT en mediagebruik binnen uw school. Met de 
resultaten van de scan bent u bijvoorbeeld in staat om gerichte 
trainingen voor uw teamleden samen te stellen, of om tot de 
conclusie te komen dat u meer flexibele werkplekken nodig heeft. 

Interview & eindrapportage
Het invullen van een scan kost gemiddeld 20 minuten. Na het  
invullen van de scan volgt een interview met één van onze adviseurs. 
De resultaten van de scan en de eventuele aanvullingen tijdens  
het interview worden door onze onderwijskundige adviseurs  
geanalyseerd en in een eindrapportage uitgewerkt. Hierbij wordt 
vooral gekeken in hoeverre de vijf te onderscheiden deelgebieden 
evenwichtig ontwikkeld zijn. Desgewenst kan de uitkomst worden  
afgezet tegen het gemiddelde van alle gescande scholen  
(benchmark). De eindrapportage geeft aanbevelingen voor  
schoolontwikkeling op het gebied van onderwijs en ICT.  

De vijf deelgebieden uit de ICT scan: 
• Visie en doelen
• Educatieve software en content
• Kennis en vaardigheden
• Infrastructuur
• Werkplekken en inrichting

Slimme snelkoppelingen – slechts één keer inloggen
Software voor scholen is in toenemende mate webbased. 
Gebruikers kunnen in QL-Online eenvoudig links maken naar 
de software en websites die zij voor het onderwijs gebruiken. 
Gewoon een kwestie van kiezen uit de bibliotheek. Met 
snelkoppelingen kunnen leerkrachten eenvoudig materiaal 
klaarzetten voor gebruik in de omgeving van de leerlingen. 
Dit kan voor de hele klas, maar ook voor individuele leerlingen. 
Door onze Single Sign On koppelingen hoeven gebruikers maar 
één keer in te loggen om van alle verschillende mogelijkheden 
gebruik te maken. Dat scheelt tijd en hoofdbrekens over de 
specifieke inloggegevens of URL’s.

De Rolf groep participeert in Basispoort, waarmee wij samen 
met de educatieve uitgeverijen zorgen voor rechtstreekse toegang 
tot leermiddelen. Via Basispoort kunnen gebruikers zonder 
steeds opnieuw in te loggen bij de online programma’s van de 
deelnemende uitgeverijen komen.

Meten is weten! Doe de ICT scan 

Visie
en 

doelen

Deskundigheid

Infrastructuur Werkplekken

(digitaal)
Lesmateriaal

Advies op maat

Onze adviezen over onderwijs en ICT zijn er altijd 
op gericht de kwaliteit en de effectiviteit van uw 
onderwijs te verbeteren. Uitgangspunten die 
we daarbij hanteren zijn de visie van uw school 
op onderwijs en de specifieke didactische en 
onderwijskundige kenmerken.

Projectmatige aanpak
Wij bieden maatwerk op alle gebieden die met  
onderwijs, nieuwe media en ICT te maken hebben. 
Onze deskundigheid gaat verder dan alleen de inzet  
van apparatuur. Alle opdrachten en vragen worden 
door ons planmatig uitgevoerd. In een eerste gesprek 
formuleren wij samen met u een heldere advies- of  
ondersteuningsvraag. De school ontvangt vervolgens 
een plan van aanpak waarin wij uiteenzetten hoe wij 
uw vraag gaan beantwoorden. Dit plan van aanpak 
vormt de basis voor een gespecificeerde offerte. Door 
middel van overleg- en rapportagemomenten houden 
wij u op de hoogte van de voortgang. Na afronding van 
de werkzaamheden leveren wij u een eindrapportage.
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Printen in 3 dimensies is dé 
trend. 3D-printers vragen om 
onderzoekend en ontwerpend 
leren waarmee belangrijke 
competenties voor de toekomst 
worden ontwikkeld zoals 
creativiteit, co-creatie, leren 
door te doen en kritisch denken. 

3D-printer als 
inspirator voor 

techniek 

De 21ste eeuw is het tijdperk van de digitale revolutie aan het worden. 
Onder invloed van de razendsnelle invoering van nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën krijgt de kennissamenleving meer en 
meer vorm. Voor leerlingen in het basisonderwijs is een wereld zonder 
internettoegang en communicatiemogelijkheden via uiteenlopende media 
niet meer voor te stellen. De kennissamenleving vraagt om specifieke kennis 
en vaardigheden bij leerlingen: 21st century skills. Voorbeelden van deze 
vaardigheden zijn: samenwerken, kennisconstructie, creativiteit, planmatig 
werken, onderzoeken, zelfreflectie, problemen oplossen, zelfsturing en 
analyseren.

Nieuwe media zijn in het onderwijs van nu en van de toekomst dan ook 
van een essentieel belang, ter ondersteuning aan de leerprocessen van 
kinderen. Denk hierbij aan serious gaming, 3D-printen en robotica. Het 
doel is om kinderen goed voor te bereiden op het optimaal functioneren in 
de kennissamenleving. De Rolf groep adviseert scholen over het effectief 
combineren van deze nieuwe media met fysieke onderwijsleermiddelen.

Serious gaming

Leren van een robot? Ja, zeker! Met robots kunnen 
kinderen op een leuke manier kennis maken met 
de basisprincipes van informatica. Naast aandacht 
voor het onderwerp techniek, leren kinderen 
ook om gestructureerd en logisch te denken. 
Een goede investering in de toekomst waarin 
design en programmeren een steeds 
grotere rol zal innemen. 

Spelend leren 
met robots 
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Hoe kan je in de klas het onderwerp wetenschap en techniek 
leuk en uitdagend maken? Op welke manier wek je de interesse 
van leerlingen en stimuleer je tegelijkertijd de ontwikkeling van 
specifieke vaardigheden? Ontdek de unieke mogelijkheden van 
een 3Dkanjers-project bij u op school. 

Op veel scholen, en misschien ook wel bij u op school, spelen 
deze vragen. Het is een uitermate actueel onderwerp, zeker 
omdat de vakken wetenschap en technologie vanaf 2020 
verplicht zijn binnen het basisonderwijs.

Meer dan printen alleen 
In samenwerking met 3Dkanjers stimuleren wij talentontwikkeling 
door wetenschap en techniek met behulp van de 3D-printer. 
Bijzonder is dat ieder 3Dkanjers-project start met het bouwen 
van een 3D-printer. Zo leren de leerlingen, op een uitdagende en 
onderzoekende wijze, de werking van de 3D-printer goed kennen.

Uw schoolnaam gratis als unieke 3D-print ontvangen? 
Dit is uw kans! Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, 
is een afspraak maken met uw eigen accountmanager 
of neem contact op met de klantenservice 
via 088 410 10 20 of verkoop@derolfgroep.nl 

De naam van uw school in 3D!

Kinderen leren niet meer alleen in de 
traditionele omgeving, maar raken steeds 
beter bekend en meer vertrouwd met de 
virtuele mogelijkheden. Serious gaming 
heeft dan ook zijn intrede gedaan. Door de 
leuke, uitdagende en toegankelijke opzet van 
deze games draagt het spelenderwijs bij aan 
de ontwikkelingsstimulering van kinderen.

Support
3Dkanjers

Plan van 
aanpak

Bouwen 
3D-printer

Leren
3D-printen

Ontwerpen 
in 3D

Inzetten in
lesprogramma

Evaluatie

Met het 3Dkanjers Experience-programma kunnen scholen 
direct een eigen 3D-project opstarten. Hierbij worden 
leerkrachten en leerlingen het gehele traject begeleid door 
een 3Dkanjers-coach. Het complete programma bestaat uit:
•  Ultimaker Orginal + DIY 3D-printer
•  Het 3Dkanjers werkboek
•  Intakeworkshop: instructie en plan van aanpak
•  Terugkomdag: evaluatie en vooruitblik
•  Support: 3Dkanjers-coach, online community,  

bouwinspectie en servicedesk 

Ga direct van start met het 
Experience-programma

‘Het bouwen van de 
3D-printer viel mee, 

dankzij het duidelijke 
stappenplan van 

3Dkanjers.’

‘Via de besloten community 
van 3Dkanjers heb ik 

talloze inspirerende ideeën 
voor 3D-projecten 

opgedaan.’

Een 3D-printer bij u in de klas?
Bent u benieuwd naar de kansen en 
mogelijkheden van een 3Dkanjers-project 
bij u op uw school? Ontdek dan meer op 
www.derolfgroep.nl/3dprinten 

Onderwijs & 21st century skills



Betrouwbare techniek is één van de belangrijkste voorwaarden 
voor een zorgenvrije infrastructuur binnen uw schoolgebouw. 
Daarom werken we alleen samen met  gerenommeerde 
leveranciers van A-kwaliteit producten en zijn wij preferred 
partner van Dell computers. 

Uw voordelen:
• langlopende en uitstekende garantie (geen aanvullende kosten) 
• de installatie is in de prijs inbegrepen 
• alle meldingen worden via onze afdeling Infodesk & support 

afgehandeld
• de computers zijn voorbereid voor uw netwerk en worden  

op locatie afgeleverd
• en niet te vergeten: de computers zijn energiezuinig

Tablets in het basisonderwijs
Elke onderwijssituatie is anders en uiteindelijk is het de leerkracht 
die keuzes maakt voor de inzet van effectieve hulpmiddelen 
binnen de gekozen didactische lijn. Zo hebben wij al veel scholen 
geadviseerd en begeleid in het werken met tablets in de klas. 
Educatieve argumenten om tablets te gebruiken zijn:
 •  Mobiliteit voor leerlingen: de tablet is handzaam en kan 

makkelijk worden meegenomen naar de werkplek. De tablet is 
draadloos, de leerling is daardoor niet meer aan één werkplek 
gebonden.

•  Mobiliteit voor de leerkracht: de nieuwe generatie tablets kan 
ook draadloos worden aangesloten op het digibord. 

•  Instructie: met tablets is de leerkracht in staat om verlengde 
instructie effectiever te organiseren. 

•  Verwerking: tablets lenen zich bij uitstek voor het verwerken 
van leerstof. Met een tablet heeft een leerling immers de 
beschikking over diverse digitale hulpmiddelen zoals een 
camera, geluidsrecorder, tekstverwerker, presentatiemiddel en 
informatiebronnen, ondergebracht in één handzaam apparaat.

"We zijn gestart met een voorleesproject: ouder en kind 
bekijken een prentenboek op een tablet en daarna lezen 
ze zelf het echte boek. Hiervoor is een complete oplossing 
geleverd: tablets, een handige oplaad cube en bijpassende 
hoesjes." 
Jacqueline Rekers, OBS De Hagedoorn, Almelo.
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Uw voordelen bij een onderhoudscontract:
 
• minder kans op storingen en defecten
• minder slijtage
• een telefonische helpdesk 
• gratis vervangende apparatuur.

Informeer ook naar de mogelijkheden van Care Free 
lesgeven. Voor een vast maandbedrag kunt u zorgeloos 
lesgeven zonder bijkomende servicekosten.

U heeft bij ons de keuze uit een ruim assortiment aan digitale  
presentatiemiddelen van diverse bekende A-merken: digiborden, 
touchscreens, beamers en bijbehorende onderdelen. Onze 
deskundige monteurs verzorgen de installatie en het onderhoud. 
Daarnaast adviseren wij u bij het onderwijskundig gebruik van 
digitale presentatiemiddelen en bieden wij trainingen voor zowel 
startende als ervaren gebruikers van digitale borden.  

Merkonafhankelijk advies 
Bij de aanschaf van een digibord of touchscreen bieden wij 
merkonafhankelijke oplossingen op maat. U heeft de keuze uit 
diverse scherp geprijsde merken. Bij de complete installatie van het 
bord, worden beeld, geluid en de aansluitpunten uitvoerig getest. 
Alles wordt gebruiksklaar opgeleverd zodat u direct aan de slag 
kunt.

Digiborden en touchscreens voor onderwijs aan 
kleuters
Ook in het kleuteronderwijs worden het digibord en de tablet 
steeds meer ingezet. In de onderbouwgroepen kan het touchscreen 
op veel manieren worden gebruikt: als visuele ondersteuning en als 
hulpmiddel om de betrokkenheid, leerprestaties en vaardigheden 
te vergroten. Naast instructie- en kringmomenten zijn er voor  
de leerlingen veel mogelijkheden voor zelfstandig, adaptief en  
samenwerkend leren met het bord. U heeft de keuze uit  
verschillende pakketten.  

Beamers: rendement verbeteren, kosten besparen
De kwaliteit van beamers is de afgelopen jaren flink verbeterd. Niet 
alleen de lichtopbrengst, maar ook de projectieafstand, de filters 
en het aantal branduren van de lamp ondergaan voortdurend een 
kwaliteitsverbetering. Als u de beamer vervangt kan uw digibord 
in de huidige opstelling weer een aantal jaren mee, met een 
prima beeld en voldoende lichtopbrengst. Graag bieden wij u de 
keuze uit diverse opties, zoals bijvoorbeeld een vervangingstraject 
voor uw beamers, en verschillende inruilacties en beheer- en 
onderhoudscontracten.

Service & onderhoud 
Geen kosten en snelle hulp bij storingen 
Net als elk ander elektronisch apparaat moeten uw digitale 
schoolbord en beamer onderhouden worden. Met een service- en 
onderhoudscontract bent u ervan verzekerd dat uw beamer jaarlijks 
een grondige reiniging op locatie ondergaat. Zo verlengt u niet 
alleen de levensduur, maar verbetert u ook de prestaties van uw 
beamer. Daarnaast geven wij u de zekerheid dat u bij een storing 
uw digibord of touchscreen zo snel mogelijk weer kunt gebruiken, 
zonder bijkomende kosten.  

Samenwerken en vergaderen
Voor de audiovisuele inrichting van ruimtes als het klaslokaal, het 
multimedialokaal, de vergaderruimte, of de aula bieden wij diverse 
oplossingen. Uitgaande van uw wensen en gebruikstoepassingen, 
adviseren wij u op het gebied van beeld, geluid en besturing. Onze 
installatietechnici zorgen ervoor dat alles turn-key opgeleverd wordt.

"Het in hoogte verstelbare en verrijdbare touchscreen 
zetten wij op allerlei manieren in, zoals tijdens 
atelierlessen om verschillende kunstvormen te laten zien 
en bij ouderbijeenkomsten om thema's te introduceren. 
Reuze handig!" 
Emma Vissia, OBS Kunstmagneetschool, Almelo.

HardwareDigitale 
presentatiemiddelen

Toegevoegde waarde
Wij leveren alle hardware die nodig is om effectief te kunnen 
werken. Daarnaast onderzoeken wij op continue basis de nieuwe 
mogelijkheden en de toegevoegde waarde van nieuwe hardware 
zoals servers, desktops, laptops en tablets voor het onderwijs. 
Ook denken wij met u mee als het gaat om investeringen. Al onze 
hardware kan namelijk worden aangeschaft via koop, lease of huur. 
Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden. 

Voordelig en betrouwbaar: iPads van Leapp
Bent u op zoek naar tablets van gedegen kwaliteit, maar moet u 
daarbij ook het budget in de gaten houden? Ontdek de refurbished 
Apple producten van Leapp. Het gaat hierbij om gebruikte Apple 
devices uit het bedrijfsleven, waar ze slechts één tot drie jaar 
gebruikt zijn. Vervolgens worden deze apparaten ‘refurbished’, 
oftewel gereviseerd, en zijn ze klaar voor een nieuwe eigenaar. 
Daarbij ontvangt u standaard 12 maanden garantie. Op deze 
manier heeft u een goed en betrouwbaar product met een 
betaalbaar prijskaartje.

Jet, de digitale coach voor tabletonderwijs
Speciaal voor scholen die willen starten met tablets in de klas bieden 
wij de hulp van ‘Jet, de digitale coach’ aan. Met Jet kan uw school op 
eenvoudige en educatieve wijze aan de slag met tablets en oefenstof 
voor alle vakken. Deze slimme alles-in-één oplossing bestaat uit 
de methodische software van alle bekende uitgeverijen, devices 
van hoge kwaliteit én een uitgebreid servicepakket voor complete 
ontzorging. Meer weten? Ga naar www.derolfgroep.nl/jet.

de
digitale
coach



Professionalisering 
door training

Vergroot de kwaliteit van uw onderwijs en haal het 
beste uit uw medewerkers
Wij beseffen goed dat de toenemende digitalisering in het 
basisonderwijs hoge eisen stelt aan de kwaliteit van medewerkers 
en de continue professionalisering van uw school. Permanente 
ontwikkeling, in de vorm van bij- en nascholing is onmisbaar voor 
het blijvend kunnen aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. 

Maak kennis met ons ICT- trainingsaanbod
OinO-Advies, onderdeel van de Rolf groep, biedt trainingen voor 
leerkrachten in het basisonderwijs. Met het actuele aanbod aan 
trainingen, workshops en cursussen, wordt aangesloten op actuele 
thema’s in de moderne leeromgeving, gericht op de wereld van 
morgen.

Uw schoolpraktijk centraal in onze ICT-opleidingen
Tijdens interactieve trainingen onder leiding van ervaren docenten 
staat de dagelijkse praktijk centraal en wordt telkens een brug 
geslagen tussen de theorie en praktijk in uw school, zodat u direct 
rendement heeft van uw opleiding of training. 

Welke training kiest u?
Wij tonen u een greep uit ons aanbod aan trainingen en 
workshops. 

• Inspiratiesessie tablets in het onderwijs
• Startbijeenkomst tablet
• Drieluik tabletgebruik
• Tablets in de onderbouw

• Inspiratiesessie digiborden in het onderwijs
• Didactisch gebruik van het digibord
• Functioneel gebruik van het digibord
• Touchscreens/digiborden in de onderbouw

• Google trainingen: Chromebooks in de klas, Google Apps for  
   Education, Google Classroom
• Leren programmeren & robotica
• ICT-Coach PO
• Sociale media & 
   Mediawijsheid in het onderwijs

"Prima cursus over het gebruik van het digibord, waar je 
gelijk in de praktijk wat aan hebt! Fijn dat we datgene wat 
uitgelegd werd ook gelijk in kleine groepjes konden oefenen. 
Hierdoor blijft het beter hangen."

"Fijn dat iemand uit het onderwijs de Workshop ‘iPad in de 
klas’ kwam geven. Het was hierdoor erg praktisch!"

Er is in Nederland geen school meer te vinden waar geen computers 
zijn. Veel gegevens staan nu nog op lokale servers, maar voor 
sommige scholen is het al heel gewoon om in ‘the cloud’ te werken. 
Onze experts bieden een professionele oplossing voor de inrichting, 
het beheer en het onderhoud van uw schoolnetwerk.

 
    Onze netwerkoplossingen: 

• proactief beheer
• beproefde oplossingen op technologisch gebied 
• gebruik van onze Infodesk & support afdeling
• onze eigen School Service Dienst komt bij u op locatie
• u beschikt buiten het schoolgebouw over veilige dataopslag 
 met de remote back-up-oplossing
• advies op maat voor uw beveiligd internet, telefonie en 
 bekabeling
• vanaf elke locatie heeft u 24 uur per dag toegang tot uw 
 schoolnetwerk.

Maak kennis met de RolfQube
De rol van de schoolserver verandert, doordat steeds meer scholen 
in de cloud werken. Data en programma’s hoeven dan niet meer 
op de server opgeslagen te worden. We hebben hier een pasklaar 
antwoord op met de RolfQube. Dit is een klein apparaat dat 
essentiële zaken zoals beveiliging en werkplekbeheer regelt, maar 
dat geen bestanden meer opslaat. Op de RolfQube kunnen alleen 
programma’s geïnstalleerd worden die nog niet in de cloud werken. 
Een aantrekkelijk alternatief voor de vertrouwde schoolserver!

Draadloos netwerk WiFi Aerohive
Kent u onze oplossing al voor een stabiel en snel draadloos 
netwerk met hoogwaardige access points? Hiermee maakt u 
probleemloos gebruik van laptops, tablets en smartphones op 
uw locatie. Wij leveren WiFi van het merk Aerohive. Dankzij de 
slimme en betrouwbare techniek hoeft u met Aerohive niet te 
investeren in een dure controller. Alle functionaliteit is namelijk in 
het access point ingebouwd. En via het gastnetwerk kan ook eigen 
meegenomen apparatuur gebruik maken van het internet, zonder 
enig beveiligingsrisico voor uw schoolnetwerk. 

“Dankzij het WiFi van Aerohive kunnen wij op al onze scholen 
zorgeloos draadloos werken.” 
Henk Visser, Bovenschools ICT-er Noventa, Buitenpost.

Ontdek de voordelen:
• Optimale connectie door gebruik van de nieuwste technieken
• Verschillende Aerohive access points kunnen naast elkaar in het 
 netwerk worden geplaatst 
• Gebruikmaking van geavanceerde software om nauwkeurig de 
 plaats van access point te bepalen 
• Beheer op locatie en op afstand
• Infodesk voor support door certificeerde Aerohive medewerkers

ZuluDesk: krachtig & eenvoudig Mobile Device 
Management systeem
In samenwerking met Zulu Education Products bieden wij scholen 
een nieuwe oplossing voor het gebruik van tablets in de klas. De 
oplossing is ZuluDesk, een krachtig Mobile Device Management 
(MDM) systeem speciaal voor het onderwijs. De applicatie is zo 
eenvoudig in het gebruik, dat ook leerkrachten zonder enige vorm 
van ICT kennis met deze tool overweg kunnen. Met ZuluDesk 
kunnen tablets op verschillende niveaus beheerd worden.
Ook het in- en uitschakelen van functionaliteiten behoort tot de
mogelijkheden. Meer weten? Bekijk de introductievideo op 
www.derolfgroep.nl/zuludesk.

Ons aanbod WiFi van Aerohive en de MDM software van ZuluDesk 
werken optimaal samen in uw schoolomgeving, waardoor het 
toepassen van Bring Your Own Device (BYOD) breder inzetbaar en 
eenvoudiger beheersbaar wordt.

“Tijdens de migratie naar het nieuwe systeem is er hard en in 
goed overleg gewerkt. Binnen een dag kon ik al weer gebruik 
maken van mijn eigen werkplek. Naast dat de migratie snel 
en vrijwel probleemloos verliep, was het overleg ook prettig.” 
Wim Kloezeman, OBS Kolmenscate,  Deventer.  
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Infrastructuur &
netwerkbeheer

 “Ik vind de post-hbo-opleiding 
ICT-coach erg leuk en leerzaam. 
De docenten zijn vooral heel 
inspirerend. We krijgen niet alleen 
mensen uit het onderwijs, maar 
ook van andere disciplines. 
Het goede van de opleiding vind 
ik dat het zo praktijkgericht is. 
Meteen na de eerste dagen 
merkte ik al dat ik er wat aan had.”
Anne Afman, 
Basisschool De Borg, Haren

Over OinO-Advies
OinO-Advies, ondernemers in onderwijs, is er voor alle 
professionaliseringsvraagstukken van pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en 
bovenschools managers. OinO-Advies voorziet in trainingen 
en opleidingen gericht op de ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden. OinO-Advies maakt deel uit van de Rolf groep, 
en werkt vanuit de vragen en uitdagingen waarmee 
basisschool- en kindcentra-managers, zorgfunctionarissen, 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers te maken krijgen. 
Voor meer informatie ga naar: www.oino-advies.nl
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