
Skool Zorgeloos Draadloos

Professionele infrastructuur voor draadloos leren en werken

Leerlingen werken rustig samen op de gang met een aantal 
laptops. Een leerkracht geeft instructie aan een leerling die aan 
zijn eigen tafel kan oefenen op de tablet. Even met uw eigen 
tablet of smartphone het internet op om informatie op te zoeken. 
Allemaal redenen om te kiezen voor Skool Zorgeloos Draadloos, 
een betrouwbaar draadloos netwerk binnen de school.

Onbeperkt draadloos leren
ICT in het leerproces is niet meer weg te denken. Vaste computers 
in de klas of op de gang kunnen voor scholen een beperking zijn 
in de gewenste vorm van lesgeven, zeker nu ‘1-op-1-onderwijs’ en 
‘21st century skills’ steeds actueler worden. Flexibele werkplekken, 
bijvoorbeeld tablets of SkoolPads in combinatie met een laptopkar, 
kunnen doelmatig ingezet worden in de school. De techniek moet 
echter werken en hiervoor is een stabiel draadloos netwerk een 
vereiste.

De ontwikkeling op het gebied van draadloze apparaten gaat snel. 
Naast de smartphone is de tablet het mobiele device bij uitstek. Dit 
nog los van de laptops die gebruikt worden. De draadloze (internet)
verbinding is in korte tijd een noodzakelijke voorziening geworden.

Een passende oplossing, nu en in de toekomst
Skool Zorgeloos Draadloos is gemaakt voor de specifieke omstan-
digheden in de school. De juiste techniek zorgt voor optimale dek-
king voor het gewenste aantal draadloze gebruikers, maar Skool 
Zorgeloos Draadloos gaat veel verder. Het beheer is professioneel 
en veilig geregeld, het netwerk is schaalbaar tot vrijwel oneindig 
en de kosten zijn transparant en volledig voorspelbaar. Met Skool 
Zorgeloos Draadloos is uw infrastructuur klaar voor ICT-ontwikke-
lingen als tablets in de klas en het beheer van mobiele apparaten.

“Nu we niet meer aan vaste werkplekken gebonden zijn, kan ik de 
kinderen veel meer op hun eigen niveau aan het werk laten gaan.”

Start nu met Skool Zorgeloos Draadloos
Uw wensen helder 
Allereerst inventariseert u de wensen binnen uw school of het 
bestuur. Wat gaat u doen met het draadloos netwerk? Welke 
toepassingen wilt u ondersteunen? In welk gebied heeft u bereik 
nodig? Voor hoeveel gelijktijdige gebruikers?

Het is goed om te weten dat u klein kunt beginnen met Skool 
Zorgeloos Draadloos, omdat u niet hoeft te investeren in een  
controller. Eén toegangspunt kan al genoeg zijn om te  
experimenteren met tablets in de klas!

Stap 1: site survey
De site survey is een professionele, 
betaalde meting die de demping van 
het draadloze signaal en eventuele 
storingsbronnen in beeld brengt op 
uw locatie. Voor een draadloos  
netwerk in een enkel klaslokaal tot  
15 gebruikers is geen site survey 
noodzakelijk, voor grotere installaties 
wel. De site survey laat ook zien of  
er voldoende bekabelde netwerk- 
aansluitingen aanwezig zijn.

Stap 2: offerte
Met de uitkomst van de site survey brengt Skool een passende 
offerte uit. Op de offerte vindt u in ieder geval:
•	Het aantal toegangspunten om het door u gewenste bereik  

en aantal gelijktijdige gebruikers te realiseren
•	Plaatsen van de toegangspunten
•	Beheer van de toegangspunten
•	Stroomvoorziening voor de toegangspunten, meestal in de  

vorm van een Gigabit PoE switch in de serverruimte
•	Configureren en plaatsen van de switch
•	Projectbegeleiding
•	Garantie en service gedurende vijf jaar

De offerte omspant vijf jaar zorgeloos gebruik van uw draadloos 
netwerk. Een controller is niet nodig; uitbreiden is onbeperkt 
mogelijk en u komt niet voor onverwachte kosten te staan.

Stap 3: inrichting afstemmen
Skool stemt de eerste inrichting van het draadloos netwerk met 
u af. Gebaseerd op onze ervaringen met basisscholen zijn daar in 
ieder geval een netwerk voor SkoolControl beheerde laptops en  
een gastennetwerk bij. Bestuursbrede toegang is ook mogelijk.

Stap 4: plaatsing en oplevering
De afdeling Planning prikt data voor de plaatsing met u. De mon-
tage gebeurt door goed opgeleide medewerkers. De toegangs-
punten worden zo hoog mogelijk in de ruimtes gemonteerd.

Direct na plaatsing volgt de oplevering. Op de plattegrond van de 
locatie is ieder toegangspunt zichtbaar en het is direct mogelijk om 
verbinding te maken met uw laptop, smartphone en tablet.

Stap 5: beheer en service
Tenminste vijf jaar lang beheert Skool uw draadloos netwerk. 
Skool voert uw veranderingsverzoeken door en monitort de goede 
werking op afstand. U ontvangt maandelijkse overzichten van 
het gebruik. Skool monitort het functioneren van uw netwerk op 
afstand. Mocht een toegangspunt defect raken, dan vervangt Skool  
het toegangspunt op uw locatie.

Start nu met Skool Zorgeloos Draadloos
Uw relatiebeheerder en de Skool binnendienst vertellen u graag 
meer! Natuurlijk is het ook mogelijk om een referentieschool te 
bezoeken en om mee te kijken in de cloud-beheeromgeving.

Is wifi veilig voor kinderen?
De Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl) heeft in 2011 het beschikbare wetenschappelijk onderzoek geanalyseerd. Hun conclusie: 
“Er is geen bewijs gevonden dat blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie of 
Wifi-voorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.“ Er zijn wel mogelijkheden om de straling 
te beperken. Zie daarvoor het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (www.kennisplatform.nl).
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Draadloos op school, anders dan thuis
Veruit de meeste scholen hebben een bedraad netwerk, in tegenstelling tot de draadloze omgeving die we thuis gewend zijn. Thuis verbinden 
meestal minder dan drie computers zich met het draadloze netwerk. Eén enkele draadloze router stelt de internetverbinding beschikbaar.

In grotere gebouwen met grote aantallen gebruikers is hier meer voor nodig. In een schoolnetwerk gebruiken computers bovendien niet 
alleen de internetverbinding maar wisselen ze ook veel bestanden met de server uit, zoals de persoonlijk documenten van elke gebruiker. Het 
draadloze verkeer is alleen al hierdoor vele malen drukker dan thuis. Daarnaast moet een draadloos schoolnetwerk geschikt zijn om met veel 
laptops of tablets tegelijkertijd te kunnen werken, zodat een hele klas tegelijk aan de slag kan. Skool levert met Skool Zorgeloos Draadloos een 
professionele oplossing om draadloos te werken binnen de school. 

Hoogwaardige toegangspunten
Een toegangspunt (accesspoint) ziet er uit als een ‘brandmelder’ en moet aangesloten worden op het netwerk. Het is dus nog steeds noodzake-
lijk dat er een netwerkkabel gaat naar het toegangspunt. Een stopcontact bij het toegangspunt is niet nodig, want de toegangspunten krijgen 
hun stroomvoorziening van een ’Power-over-Ethernet’ switch in de serverruimte.

Skool Zorgeloos Draadloos bestaat uit krachtige, intelligente toegangspunten met twee  of drie radiozenders. Als er bijvoorbeeld meerdere 
tablets contact maken met een toegangspunt, dan kan het toegangspunt enkele tablets verwijzen naar een ander toegangspunt. Hierdoor 
blijft de belasting van een toegangspunt binnen de perken. De toegangspunten werken zowel op de 2.4 Ghz frequentie, als op 5 Ghz waar veel 
minder storing is door bijvoorbeeld alarminstallaties en DECT telefoons.

De voordelen van de cloud, zonder de nadelen
Traditioneel maakt het draadloze netwerk gebruik van een controller, 
een fysiek apparaat binnen het netwerk van de school. Deze zorgt er 
voor dat de toegangspunten met elkaar ‘praten’ om onder andere de 
verdeling van belasting en het zendvermogen te regelen. Ook dient 
het gehele draadloze netwerk als één te beheren te zijn. Er is één 
toegangscode voor alle netwerken, de rapportage van het netwerk is 
centraal en ook de configuratie wordt centraal geregeld.

Skool doet het anders en kiest voor een cloud gebaseerde controller. 
Hierbij zoeken de toegangspunten automatisch via het internet de 
centrale beheerstructuur en worden van daar uit geconfigureerd en 
beheerd. Het grote voordeel van deze oplossing is de schaalbaarheid. 
U kunt beginnen met één toegangspunt zonder de kosten van een vaste controller. Bijplaatsen van een toegangspunt voor extra bereik of meer 
gebruikers is eenvoudig. Inpluggen op het netwerk volstaat. Ook nu is aankoop van een controller niet nodig en het configureren gaat vanzelf.

De cloud controller heeft 99.99% uptime en is redundant ingericht op vijf geografisch verschillende locaties. Als de internetverbinding naar  
de controller wegvalt, blijven de toegangspunten functioneren. Om de hoogst mogelijke snelheid en veiligheid te bereiken, beweegt het  
dataverkeer niet door de cloud controller.

Nieuwe vragen voor de netwerkbeheerder
Met de toegenomen behoefte naar draadloze verbindingen verandert ook het beheer van deze oplossing. De configuratie van het netwerk 
wordt complexer. Denkt u aan de situatie dat u binnen uw bestuur draadloze toegang wilt geven aan alle directieleden, met eenzelfde toe-
gangscode op alle scholen. Daarnaast wilt u ouders tussen 8 en 17 uur draadloos internet bieden, en de hobbyclub tussen 18 en 21 uur toegang, 
maar niet voor YouTube. Dergelijke configuratiemodellen zijn mogelijk maar vergen wel een instelling in de apparatuur. Ook rapportages zijn 
nuttig om het gebruik te bekijken en om te zien wie er wat doet op het draadloze netwerk. Daarnaast wordt het netwerk bedrijfskritisch en u 
wilt snel weer aan de slag mocht er onverhoopt iets mis gaan. Hiervoor is een SLA noodzakelijk.

Onze oplossing: Skool Zorgeloos Draadloos
De Skool Zorgeloos Draadloos oplossing bestaat uit toegangspunten die vanuit de cloud worden beheerd. Hierbij is dus geen controller op de 
school of binnen de organisatie meer noodzakelijk.  U schaft alleen die toegangspunten aan die op enig moment noodzakelijk zijn en breidt het 
aantal naar believen uit. Ieder toegangspunt wordt door Skool beheerd. In geval van een storing op een toegangspunt ontvangt u van ons de 
volgende dag een vervangend exemplaar. Doordat de oplossing ‘plug-and-play’ is, zal het netwerk weer direct verder werken zoals u gewend 
was. Aanpassingen aan de configuratie worden door onze servicedesk opgepakt en kosteloos doorgevoerd. Per maand ontvangt u van ons een 
rapportage over het gebruik van het netwerk.

Uw voordelen:
•	Schaalbare oplossing: start met één of meer toegangspunten en breid uit naar behoefte
•	Betrouwbare toegang: hoge snelheid voor een groot aantal gebruikers
•	Veilige toegang voor uw gasten: gasten binnen uw organisatie biedt u eenvoudig (en beperkt) toegang tot het internet
•	Cloud controller: Skool beheert uw netwerk vanuit een webinterface
•	Netwerkkoppeling ook over meerdere locaties mogelijk
•	Rapportages: uitgebreid inzicht in gebruik (en misbruik) van uw netwerk via een webinterface
•	Thuiswerkoplossing: ook thuis kunt u een toegangspunt plaatsen en daarmee toegang creëren tot het schoolnetwerk
•	Helder prijsmodel: geen verborgen kosten
•	Vijf jaar zorgeloos: garantie op de toegangspunten, volgende werkdag vervanging, beheer en rapportages inclusief

Innovatief en betrouwbaar De toekomst is draadloos

Ervaring die er toe doet
Met meer dan 400 draadloze netwerken in beheer in basisscholen, weet Skool wat er nodig is voor een betrouwbare verbinding. 
Gemiddeld plaatst Skool 5,3 draadloze toegangspunten per school voor dekking in alle lokalen. In de site survey bepalen we dit 
nauwkeurig voor uw school, met dekkingsgarantie. Skool kan u ook realistisch adviseren hoeveel gebruikers per toegangspunt 
tegelijk kunnen werken, afhankelijk van uw toepassing.

Betrouwbare technologie partners: Meraki en Aruba
Samen bepalen we welke technologie past in uw school. Skool werkt samen met Aruba Networks en met Meraki, een dochter- 
onderneming van Cisco. Beide concentreren zich volledig op professionele draadloze netwerken. Zo weet u zeker dat u voor een  
betrouwbare en schaalbare oplossing kiest, met de modernste stand van de techniek en ondersteuning ook op de lange termijn.
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meer! Natuurlijk is het ook mogelijk om een referentieschool te 
bezoeken en om mee te kijken in de cloud-beheeromgeving.

Is wifi veilig voor kinderen?
De Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl) heeft in 2011 het beschikbare wetenschappelijk onderzoek geanalyseerd. Hun conclusie: 
“Er is geen bewijs gevonden dat blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie of 
Wifi-voorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.“ Er zijn wel mogelijkheden om de straling 
te beperken. Zie daarvoor het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (www.kennisplatform.nl).
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