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BESTE LEZER,

M
et gepaste trots presenteer ik u het 
eerste Acer Education Magazine. In dit 
magazine kunt u op een eenvoudige ma-
nier alle belangrijke informatie over Acer 
terugvinden die voor u en voor uw orga-

nisatie van belang is. Uiteraard geven we een overzicht 
van alle producten die wij voor de onderwijsbranche 
op de markt brengen. Daarnaast treft u ook een groot 
aantal artikelen (case studies) aan waarin uw collega’s 
uit het onderwijs vertellen hoe zij samen met één van 
onze partners producten van Acer hebben gebruikt om 
de ICT-omgeving van hun instelling te verbeteren.
Voor de onderwijsbranche hebben wij een aantal speci-
ale partners geselecteerd: de Acer Education Partners. 
Op pagina 30 staat een compleet overzicht van deze 
partners. Zij zijn gespecialiseerd in het samenstellen 
van een totaaloplossing specifiek voor het onderwijs-
segment.
Acer zet haar commerciële producten in het educatie-
segment in, al dan niet naar wens op maat gemaakt. 
Daarbij speelt kwaliteit de belangrijkste rol, want zeker 
in het onderwijs is het belangrijk om robuuste en duurzame produc-
ten te leveren. Tegelijkertijd is ook de prijs van groot belang. Juist 
die prijs-kwaliteitverhouding maakt Acer een aantrekkelijke partij 
voor onderwijsinstellingen.
Wij zien onderwijs als dé pijler van onze maatschappij. Daarom wil-
len wij daar een vooruitstrevende rol in spelen. Niet simpelweg door 
het neerzetten van een computer of een projector, maar door actief 
mee te denken over het verbeteren van uw ICT-infrastructuur. Wij 
ondersteunen leraren met de inzet van digitale leermiddelen in hun 
manier van lesgeven. Zo draagt Acer bij aan het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs.
Wij zijn er van overtuigd dat ons productaanbod, gecombineerd 
met de kennis en expertise van onze Education Partners, de per-
fecte propositie vormt om van uw organisatie een echte onderwijs-
instelling van de 21e eeuw te maken.

Veel leesplezier toegewenst,

Marc Pauly
Algemeen directeur Acer Benelux
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ONDERZOEK EUROPEAN SCHOOLNET

MEER ICT IN  
ONDERWIJS 
WERKT!

O
m innovatie in het onderwijs door het 
gebruik van ICT nauwkeurig in kaart 
te brengen, heeft Acer in samenwer-
king met European Schoolnet (EUN) 
in 2010 pilotprojecten opgezet in zes 
grote Europese landen: Frankrijk, 

Duitsland, Italië, Spanje, Turkije en Groot-Brittannië. 
De bevindingen van de participerende onderwijsinstel-
lingen zijn uitvoerig onderzocht. Uit de onderzoeksre-
sultaten blijkt dat de kennismaking met ICT-innovatie in 
die pilots overwegend als positief is ervaren.

Europese pilot
European Schoolnet is het netwerk van dertig onder-
wijsministeries in Europa en daarbuiten. Het is vijftien 
jaar geleden opgezet om innovatie in het onderwijs 
te stimuleren bij de onderwijsministeries, de scholen, 
leraren en onderzoekers, de vier stakeholders van 
het European Schoolnet. Het netwerk is actief op drie 
hoofdterreinen:
•	het op basis van praktijkvoorbeelden opbouwen 

van kennis over ICT-beleid en het uitwisselen van 
ervaringen;

•	het opbouwen van dienstverlening aan scholen;
•	het uitwisselen van onderwijscontent en ervaringen.
In totaal zijn in de zes deelnemende landen 360 klas-
sen ingericht met Acer-apparatuur: Acer-netbooks 
voor de leerlingen, Acer-notebooks voor de leraren en 
een Acer-desktop die als een mini-server functioneert. 
Een webportal met meertalige hulpmiddelen en een 
online community voor leraren complementeren de 
pilot. De pilotprojecten zijn bedoeld om de betrok-
kenen te overtuigen van de voordelen van het gebruik 
van ICT in het onderwijs. European Schoolnet heeft de 
pilot onderwijstechnisch opgezet, Acer heeft gefacili-
teerd met hardware.

Ervaringen
Leraren en leerlingen is gevraagd naar hun mening en 
ervaringen. Die zijn overwegend positief, zeker waar 
het de leraren betreft. Zij zijn er tijdens de pilot van 
overtuigd geraakt dat ze met ICT in de klas hun vak 

verder kunnen uitdiepen. En ze zijn daarmee minder 
beducht geworden voor oppervlakkigheid en het in-
boeten aan kwaliteit dat soms geassocieerd wordt met 
computerondersteunde onderwijsvormen.
Klaarblijkelijk is de angst dat Wikipedia en Google 
Search het klassieke model van kennisoverdracht in 
de	klas	zullen	aflossen,	verminderd	door	de	participa-
tie in de ICT-pilot van Acer en European Schoolnet. En 
daarmee is de angst afgenomen dat de klas het beter 
zou kunnen weten dan de leraar. Vormen van e-lear-
ning die door ICT in de klas mogelijk worden gemaakt, 
zijn een toevoeging aan het klassieke curriculum. En 
de leraar valt zeker niet weg te denken uit het klaslo-
kaal, al is zijn functie meer die van een coach gewor-
den die het leerproces stuurt en begeleidt.

Eigen computer
Tijdens de pilot blijken leerlingen hun netbook inten-
sief te gebruiken in de klas, maar zeker niet de volle 
honderd procent van de tijd. Ook dat is een aanwijzing 
dat de lesstof afwisselend individueel, klassikaal of via 
de computer wordt behandeld. In welke mix deze drie 
vormen van overdracht worden benut, is afhankelijk 
van de onderwijsvorm in kwestie. Vooral op basis-
scholen en in het voortgezet onderwijs werken ICT-
ondersteunde onderwijsvormen prima.

European Schoolnet 
onderzoekt samen 
met Acer in zes grote 
Europese landen de 
innovatie in het  
onderwijs door het 
gebruik van ICT. Het 
succes van deze  
innovatie staat of valt 
met de acceptatie 
door leraren,  
leerlingen en de 
leeromgeving in  
brede zin. De eerste 
pilots laten goede 
resultaten zien.

De grootste uitdaging 
voor het gebruik van 

ICT-hulpmiddelen 
in de klas ligt in de 

content
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EUROPEAN SCHOOLNET ONDERZOEK

De komst van kleine, lichte en goedkopere notebooks, 
netbooks en tablets maakt het mogelijk elke leerling 
van een eigen, persoonlijke computer te voorzien. Die 
trend staat in onderwijsland bekend als een-op-een 
(1:1) pedagogiek. De apparaten zijn verbonden met 
internet en soms eigendom van de onderwijsinstelling, 

Bijna 80 procent van 
de leraren verwacht 
dat de apparatuur 

een positieve impact 
zal hebben op het 

leerproces

Wat is European Schoolnet?
European Schoolnet (EUN), het netwerk 
van dertig onderwijsministeries in Europa, is 
actief op de drie werkterreinen beleid, on-
derzoek en innovatie. Samen vormen zij de 
eerste pijler waar het netwerk op rust. Euro-
pean Schoolnet wil demonstreren hoe ICT 
onderwijsverandering en onderwijsinnovatie 
kan ondersteunen. EUN verzamelt daartoe 
in Europa best practices en experimenten en 
onderzoekt in welke mate de prioriteiten in 
het onderwijs in Europa aan het veranderen 
zijn.
European Schoolnet heeft zich ontwikkeld 
tot de belangrijkste Europese adviseur op 
het gebied van innovatie in het onderwijs. 
EUN rapporteert in landenrapporten over 

belangrijke trends en beleidsontwikkelingen 
rond het gebruik van ICT in het onderwijs. 
Via onderzoeksprojecten en pilotprogram-
ma’s doet European Schoolnet onder meer 
onderzoek naar het gebruik van spelletjes 
op scholen, de veiligheid van internet en het 
gebruik van educatieve software.
De tweede pijler van het Schoolnet is dienst-
verlening aan scholen. EUN is uitgegroeid 
tot een Europees platform dat scholen 
helpt technologie effectief te benutten in 
het leerproces. Daarbij krijgt de Europese 
dimensie van educatie bijzondere aandacht, 
net als het ontwikkelen van een nieuwe 
pedagogische aanpak en het ontwikkelen 
van nieuwe vaardigheden bij leraren en 
docenten. Tegelijk zal European Schoolnet 

de belangstelling stimuleren voor wiskunde, 
natuurwetenschappen en technologie. EUN 
is de coördinator van het eTwinning Central 
Support Service-programma van de Euro-
pese Unie.
De betrekkelijke schaarste aan educatieve 
software vormt een rem op de ontwikke-
ling en uitbouw van het gebruik van ICT in 
het onderwijs. Vandaar ook dat European 
Schoolnet met de aangesloten ministeries 
en met steun van de Europese Commissie 
bezig is met de opbouw van de Learning 
Resource Exchange (LRE) voor scholen. Op 
die federatieve uitwisselingsbeurs kunnen le-
raren en docenten onderwijscontent vinden 
van honderden verschillende aanbieders uit 
vele tientallen landen.

soms van de leerling zelf. In dat laatste geval wordt de 
apparatuur ook buiten de schoolomgeving gebruikt, 
waardoor de grens tussen formeel en informeel leren 
zal vervagen.

Digitaal lesmateriaal
Bijna tachtig procent van de leraren in de pilot-landen 
verwacht dat de apparatuur een positieve impact zal 
hebben op het leerproces. Driekwart denkt dat het 
gebruik van dit soort hardware in de klas meer op 
de leerling toegesneden, gepersonaliseerd onderwijs 
mogelijk zal maken.
De grootste uitdaging voor het op grote schaal 
gebruiken van ICT-hulpmiddelen in de klas ligt in de 

content. Educatieve uitgeverijen hebben 
jarenlang op de rem gestaan en dat is nu 
langzaamaan beter aan het worden. De 
behoefte aan nieuw ontwikkeld, interactief 
en dynamisch lesmateriaal voor gebruik 
op computers is enorm en zal in de nabije 
toekomst alleen maar groter worden. Niet 
voor niets is het opzetten van een Euro-
pese beurs voor elektronische leermid-
delen een van de drie hoofdactiviteiten van 
European Schoolnet.

En er is meer. Het Instituut voor Toetsontwikkeling 
Cito heeft op de studiereis naar Singapore in 2010 (zie 
elders in dit magazine) al ervaren dat de door leerlin-
gen met behulp van computers opgedane kennis op 
een heel andere manier moet worden gemeten en 
getoetst dan kennis zoals die voorheen met school-
boeken werd opgedaan. Hoe dan ook, over één ding 
is elke onderwijsdeskundige het eens: er moeten veel 
meer lesapplicaties en onderwijssoftware komen. Het 
wachten is op één grote educatieve uitgeverij die als 
eerste over de brug wil komen.
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CASE STUDY COLLEGE VOS

LAAGDREMPELIG EN PROBLEEMLOOS LEREN OP COLLEGE VOS:

LEERLINGEN 
HUREN EIGEN 
NOTEBOOK

B
ij de balie van de conciërge in het Lyce-
um Vos klapt een middelbare scholier zijn 
notebook open. ‘Acer’ meldt het deksel. 
“Dus je kunt niet inloggen?”, vraagt de 
conciërge vriendelijk. Hij leidt de leer-
ling vervolgens naar de juiste schermen. 

In enkele seconden is het klusje geklaard en gaat de 
jongen zijn weg. Hulp bij het inloggen is zo’n beetje de 
enige ondersteuning die de school nog geeft, naast de 
infrastructuur. De leerinstelling is namelijk zelf verant-
woordelijk voor het draadloze netwerk dat door het 
gebouw heen is aangelegd.
Maar verder? “The Rent Company”, luidt Beijs’ 
antwoord. “Enkele jaren geleden hebben we met 
elkaar vastgesteld dat het computerlokaal als zodanig 
een achterhaald fenomeen was.” Beijs is blij dat de 
computers van de leerlingen niet meer zijn verantwoor-
delijkheid zijn. “Het draadje van de muis doorknippen, 
de toetsen eraf halen en op een verkeerde manier 
terugplaatsen: dat alles is kennelijk LOL. Een groepje 
leerlingen vermaakte zich daarmee, maar wij hadden 
er onze handen aan vol. Plus dat we hele lokalen kwijt 
waren aan die oplossing. Dat moest anders.”

Meedenken
Gelukkig, zo constateerde Beij, was de tijd daar dat 
elke leerling met een eigen computerapparaat op 
school zou verschijnen. “Een eigen ding, want we 
wisten niet of dat een notebook, een netbook, of een 
slimme telefoon zou zijn. Maar alles wees er op dat het 
merendeel van de scholieren met een eigen apparaat 
de klas zou binnen komen. Dat wilden we enigszins 
kanaliseren en we wilden ervoor zorgen dat ook wer-
kelijk elke leerling over zo’n voorziening zou kunnen 
beschikken.”

Het besluit viel om alle scholieren van een notebook 
te voorzien; te beginnen bij de eersteklassers van het 
eerstvolgende seizoen. “Tijdens de beurs Onderwijs 
& ICT liepen onze ICT-coördinatoren Ronald van den 
Boogaard tegen het lijf. Hij is directeur van The Rent 
Company, een bedrijf dat op maat verhuuroplossin-
gen van computerapparatuur aanbiedt. Hij was bereid 
met ons mee te denken, en dat doet hij trouwens nog 
steeds”, zegt Beij.
Na een paar goede gesprekken is daar het Easy4U-
abonnement uit voortgekomen. “The Rent Company 
voorziet elke leerling van een Acer-notebook en zorgt 
voor het onderhoud en de verzekering van de apparaten. 
Als er eentje stuk gaat, is er een leenexemplaar beschik-
baar, zodat de leerling er geen hinder van ondervindt.”
Ook de financiering is een punt van discussie geweest. 
“Het eerste jaar hebben wij als school alle notebooks 
gekocht bij The Rent Company. Toen ging het nog om 
een beperkt aantal”, vertelt Beij. “Maar het jaar daarop 
zouden we een dermate grote order plaatsen dat 
we onder de Europese aanbestedingsregels zouden 
komen te vallen. En dat wilden we liever niet, want dat 
werkt kostenverhogend. Bovendien waren we tevre-
den met de notebooks en de dienstverlening die we 
van The Rent Company kregen. Toen hebben we sa-
men met Van den Boogaard een huur-koopconstructie 
bedacht. Daarbij huren de ouders of verzorgers van de 

Samen met ICT-verhuurbedrijf The Rent Company ontwikkelde het  
College Vos uit Vlaardingen het Easy4U-abonnement, een huurconcept  
om notebooks laagdrempelig en probleemloos te kunnen gebruiken.  
“We wilden degelijke, betrouwbare en betaalbare apparatuur”, zegt Peter 
Beij, rector van de scholengemeenschap. “De Acer-notebooks geven  
prima invulling aan deze eisen en wensen.”

“De ouders van de 
leerlingen huren de 
notebooks recht-

streeks van The Rent 
Company”



Acer  Education Magazine 7

COLLEGE VOS CASE STUDY  

LAAGDREMPELIG EN PROBLEEMLOOS LEREN OP COLLEGE VOS:

leerlingen de apparatuur rechtstreeks van The Rent 
Company. Door deze huurconstructie hoeft de onder-
wijsinstelling geen Europese aanbesteding te doen.”
Gewoonlijk wordt computerapparatuur binnen drie 
jaar afgeschreven, maar dat is nou net een vervelende 
termijn voor scholieren. De meeste opleidingen voor 
middelbaar onderwijs duren namelijk vier jaar. 

Financiering
“Daarom hebben we voor een leasetermijn van vier 
jaar gekozen, waarna de leerling automatisch eigenaar 
wordt van het notebook. Dat is ook een groot voor-
deel: ze weten dat zij eigenlijk al vanaf dag één het 
ding in eigendom hebben. Daardoor zijn ze er nu wel 
voorzichtig mee. Ze zullen het wel uit hun hoofd laten 
om de toetsen verkeerd terug te zetten, want daar 
hebben ze alleen zichzelf mee.”
De leerlingen (lees: hun ouders) betalen vijf euro per 
maand voor het gebruik van het notebook. De school 
verstrekt een stimuleringsbijdrage van 75 euro per 
apparaat per jaar. “Mochten de financiën een bezwaar 
zijn voor ouders, dan treffen we een regeling. Daar 
komen we altijd wel uit. Want het onderwijs is tegen-
woordig ondenkbaar zonder computers. Alle leerlin-
gen moeten dezelfde kansen krijgen.”
Bij College Vos blijven de notebooks op school. Elke 
leerling heeft een kluisje waarin hij het apparaat kan 

Na vier jaar wordt de 
leerling automatisch 

eigenaar van het 
notebook

Het College Vos
Het College Vos is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onder-
wijs. De volgende onderwijstypen worden aangeboden: vwo, havo, vmbo-gtl, 
vmbo, lwt, isk (internationale schakelklas) en volwasseneneducatie. Het College 
Vos kan daardoor onderwijs op maat verzorgen in een onderwijstype dat bij een 
leerling past.
De scholengemeenschap kent vier locaties verspreid over Vlaardingen. Lyceum 
Vos telt ongeveer 600 leerlingen, College Vos ongeveer 500, het vmbo circa 400 
leerlingen en de isk ongeveer 150. Er werken circa 200 mensen, zowel docen-
ten als ondersteunend personeel.

opbergen. “We willen niet het risico lopen dat onze 
jongens en meisjes worden beroofd van hun compu-
ter. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat de pe-
netratie van pc’s met internetverbinding bij de ouders 
vrijwel honderd procent is. Dus voor huiswerk hebben 
ze hun notebook niet nodig.”
Overigens is het bij het overgrote deel van de scholen 
die ook een Easy4U-abonnement hebben gebruikelijk 
de apparaten wel mee te geven.

Tablets
The Rent Company zorgt voor de notebooks, maar 
ook voor financiering, onderhoud, verzekering, con-
tractadministratie en incassoafhandeling. Hoeft de 
school dan zelf niks meer te 
doen? Zo eenvoudig is het 
niet. “Wij moeten natuurlijk 
wel zorgen voor de infra-
structuur. We hebben een 
draadloos netwerk. Dat 
hebben we moeten di-
mensioneren, omdat eerst 
iedereen op hetzelfde kanaal 
zat. En dan liep het vol. 
Bovendien willen we niet dat 
leerlingen bij de schoolgegevens kunnen komen. Als 
alles op hetzelfde kanaal loopt, is die kans groot. Er zit 
altijd wel een slimme computeraar tussen. Niet alleen 
vanwege de congestie, maar ook vanwege de gevoe-
ligheid van de gegevens hebben we dus gescheiden 
kanalen gemaakt”, aldus Beij.
Het programma en het overleg met The Rent Com-
pany verloopt volgens de rector uitstekend. Toch 
staat de regeling binnenkort weer ter discussie. Beij 
doelt op de opkomst van tablet-pc’s. “De iPad is niet 
geschikt voor onze school omdat het geen Flash 
ondersteunt en de digitale leeromgeving vrijwel geheel 
in Flash aangeboden wordt. Maar er zijn tegenwoordig 
ook andere aanbieders die tablets verkopen waar wel 
Flash op draait. Ook met Acer-tablets behoort dit tot 
de mogelijkheden.”
Hij maakt duidelijk dat de school hier binnenkort ‘een 
ei over moet leggen’. “En dan zullen we weer met The 
Rent Company rond de tafel gaan zitten.”

Peter Beij (links): 

“Samen met Ronald van 

den Boogaard (rechts)  

van The Rent Company 

hebben we een huur- 

koopconstructie bedacht”



ACER VERITON DESKTOP

VERITON Z-SERIE:
Deze serie bestaat uit All-In-Ones met 
Multi-touch die volledig voorbereid zijn 
op het onderwijs van de toekomst. 
Belangrijkste kenmerken zijn:
•   Intuïtieve bediening dankzij Multi-

touch schermen
•  Ruimtebesparend ontwerp
• Efficiënt energieverbruik
•  Eenvoudig naar achteren te kantelen voor optimaal gebruik van Multi-Touch.
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PRODUCTEN DESKTOPS

VERITON X-SERIE:
Deze machine is de allrounder in ons  
assortiment en daardoor breed inzetbaar.
• Volwaardige PC in kleine behuizing
• Efficiënt stroomverbruik
•  Alle benodigde uitbreidingsmogelijk-

heden beschikbaar => overal inzetbaar
•  Beschikbaar in 4- en 6-serie

VERITON M-SERIE
•  Tower behuizing
•  Maximale uitbreidbaarheid
•  Beschikbaar in 2-, 4- en  

6-serie

Met de Veriton familie vervult 
Acer een aantal belangrijke 
behoeften van scholen:
•	 Vereenvoudiging  

systeembeheer
•	Terugdringen energiekosten
•	“Groene” uitstraling

Dit resulteert uiteindelijk in een verlaging van de 
beheerskosten (TCO). Binnen de Veriton familie heeft 
Acer door goed naar gebruikers te luisteren een aan-
tal unieke producten ontwikkeld en daarmee stevig 
voet aan de grond gekregen in de onderwijsmarkt. 
Voor de complete lijn geldt dat maatwerk op aan-
vraag mogelijk is. De garantie op Veriton pc’s is 3 jaar, 
waarvan het eerste jaar onsite. Daarnaast bouwt Acer 
solide machines die “student proof” zijn en daardoor 
uitstekend geschikt voor onderwijsinstellingen.
We onderscheiden een aantal series die volledig zijn 
afgestemd op de vragen die wij vanuit de markt heb-
ben gekregen.

VERITON S-SERIE:
•  Traditionele Small Form Factor
•  Maximale flexibiliteit dankzij 

uitbreidingsmogelijkheden
•  Efficiënt energieverbruik
•  Beschikbaar in 4- en 6-serie



PRODUCTEN DESKTOPS

VERITON L-SERIE:
Deze desktop serie behoort tot de meest gebruikte  
computers in de onderwijsmarkt. Een belangrijke reden  
hiervoor is dat deze desktop “student proof” is.
•  Bijna 20% minder stroomverbruik => lage kosten, 

goed voor het milieu
•  Fluisterstil dankzij externe voeding (< 28dB) => ook in 

een volle klas is de docent goed verstaanbaar
•  Ultra compacte behuizing => ideaal voor klaslokalen
•  Ergonomisch verantwoord met ErgoStand + monitor
•  Eenvoudig te beheren
•  Slot-in optical => voorkomt misbruik
•  Beschikbaar in 4- en 6-serie

ERGOSTAND 
Dankzij deze oplossing zijn wij in 
staat om de Veriton L-serie en 
een monitor samen te voegen 
tot één All-In-One systeem. 
De Veriton machine kan er in 
gedocked worden en via de 
VESA mount kan er een 
monitor t/m 22” worden 
bevestigd. De Ergo-
Stand zorgt ervoor dat 
een standaard monitor 
in hoogte verstelbaar wordt 
en voegt pivot funtionaliteit toe.

GARANTIE-UITBREIDING
De standaard garantie op Veriton 
is 3 jaar, waarvan het eerste jaar 
onsite. Met behulp van uitbrei-
dingspakketten kan dit verlengd 
worden tot en met 5 jaar onsite 
garantie.

OPTIES

VERITON M-SERIE
•  Tower behuizing
•  Maximale uitbreidbaarheid
•  Beschikbaar in 2-, 4- en  

6-serie

Acer Education Magazine 9

VERITON N-SERIE:
Dit is een Nettop die perfect voldoet aan de 
volgende eisen:
•  Eenvoudig te monteren achter de  

monitor => Ruimtebesparing
•   Efficiënt energiegebruik => lage kosten, goed 

voor het milieu
•  Weinig onderdelen => lage onderhoudskosten
•  Toegespitst op toekomstige onderwijsvormen 

met het gebruik van de cloud
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PROGRAMMA SINGAPORENEXT

SINGAPORENEXT VERENIGT SCHOLEN EN BEDRIJVEN

SAMEN HET 
ONDERWIJS  
VERNIEUWEN

H
et doel van het samenwerkingsverband 
SingaporeNext is het realiseren van in-
noverend leren in een ICT-rijke leerom-
geving. De deelnemende scholen en 
bedrijven aan SingaporeNext willen met 
het project invulling geven aan de ver-

nieuwingen in het onderwijs op internationaal, landelijk 
en plaatselijk niveau. In dat vernieuwingsproces zijn 
onderzoekgericht leren, 21st Century-vaardigheden en 
permanente educatie de sleutelbegrippen.

Geïnspireerd
Singapore bleek een uitstekend reisdoel om onder-
wijsvernieuwing in de praktijk te bekijken: het land 
hoort wereldwijd bij de top drie van ICT-gebruik in het 
onderwijs. Het is overigens zeker niet de bedoeling van 
SingaporeNext om het onderwijssysteem van Singa-
pore hier blindelings te kopiëren. De deelnemers aan 
het project zijn geïnspireerd geraakt door wat ze daar 
gezien hebben en hebben de innovaties uitgewerkt in 
een Nederlands plan van aanpak, rekening houdend 
met onze eigen cultuur, normen en waarden.
Aan het project nemen naast drie basisscholen ook 

zes bedrijven deel met knowhow op het gebied van 
onderwijstechnologie en ICT. Acer is één van de deel-
nemers aan SingaporeNext en wil met de participatie 
in het project vooral onderzoeken hoe het faciliterend 
gebruik van ICT in het onderwijs het best uitgebreid 
kan worden. Om de hardware goed te kunnen afstem-
men op de wensen van de onderwijsgebruiker is recht-
streeks contact met die gebruikers het beste recept. 
Hun input helpt Acer zijn producten aan te passen en 
nieuwe producten te ontwikkelen. Acer neemt in het 
samenwerkingsverband de levering van de netbooks 
en de andere hardware voor zijn rekening.
“We denken met deze werkwijze een belangrijke 
impuls te geven aan het nieuwe leren binnen het on-
derwijs”, zegt Acer in het projectplan waarmee Singa-

poreNext van start ging. “We verwachten 
dat het onderwijs effectiever, efficiënter 
en aantrekkelijker wordt voor leerkrach-
ten en kinderen. En dat we opbrengstge-
richt kunnen werken en betere leerresul-
taten behalen.” Het project is voor Acer 
een uitstekende mogelijkheid een pilot 
in Nederland te starten rond het gebruik 
van digitale leermiddelen. SingaporeN-
ext is een interessant leertraject om te 
bezien hoe het Nederlandse onderwijs 

sneller kan voldoen aan de eisen die de maatschappij 
van de toekomst aan het onderwijs stelt.

Onderzoekende houding
De drie scholen in SingaporeNext testen de komende 
drie jaar de fundamenten uit van zo’n  toekomstvaste 
onderwijsvorm. Om onderzoekend te kunnen leren, 

In november 2010 
nam een groot aantal 
mensen werkzaam in 
en rond het Neder-
landse onderwijs deel 
aan een studiereis naar 
Singapore. Eenmaal 
thuis besloten ze hun 
ervaringen niet verlo-
ren te laten gaan en 
startten ze het project 
SingaporeNext. Acer is 
één van de deelnemers 
aan het project: “We 
denken een belangrijke 
impuls te geven aan 
het nieuwe leren 
binnen het onderwijs.”

De betrokkenheid  
van ouders is een  

fundamentele voor-
waarde voor het 

slagen van het project
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zullen leerlingen en leraren zich een onderzoekende 
houding eigen moeten maken. Alleen dan kan kennis-
constructie geleidelijk aan kennisinstructie verdringen.
Het project start met Wereldoriëntatie – Zaakvakken 
in de groepen 5 t/m 8 en maakt geen gebruik van 
bestaande lesmethodes. In documentatiecentra en  
bibliotheken gaan leerlingen binnen en buiten de 
school op onderzoek uit. In een ICT-leerrijke omgeving 
en met inzet van sociale media als Facebook, Hyves, 
Twitter, Flickr en YouTube gaan kinderen informatie 
vergaren. Daarbij maken ze zoveel mogelijk gebruik 
van cloud computing en een gezamenlijk platform. 
In het lopende leerjaar 2011-2012 voeren de leerlin-
gen vanuit die onderzoekende houding minimaal drie 
projecten uit rondom een zelf gekozen of aangeboden 
thema.
SingaporeNext heeft een ICT-rijke leeromgeving op de 
deelnemende scholen gecreëerd. De scholen beschik-
ken over een goed functionerend draadloos netwerk met 
minimaal 25 Acer-netbooks en een laptopkast om die ’s 
nachts veilig op te kunnen bergen en tegelijkertijd op te 
laden. De scholen beschikken verder elk over een digitale 
foto- en filmcamera en opnameapparatuur om podcasts 
te maken.

Centrale onderzoeksvraag
Leerkrachten en leerlingen worden tijdens het project 
eigenaar van diverse 21st Century Skills als collabora-
tive problem solving en ICT literacy. De leerlingen leren 
kritisch te denken, vergroten hun probleemoplossend 
vermogen, werken samen en communiceren, sturen 
zichzelf en nemen initiatief. En ze leren gebruik te 
maken van digitale technologie, het communicatieplat-

form, Office-toepassingen en mo-
derne ICT-middelen als netbooks, 
filmcamera’s, digitale fototoestellen 
en tablets.
Leerlingen worden geprikkeld 
een centrale onderzoeksvraag te 
formuleren. Dan maken ze een 
ontwerp hoe ze de onderzoeks-
vraag gaan beantwoorden, hoe 
ze informatie verzamelen, waar 
ze die vinden en hoe en wanneer 
ze die planmatig gaan verwer-
ken. Bij het verzamelen gaat het 
niet alleen om feiten, maar ook 
om meningen en opvattingen, 
zoals het bezoeken van bedrijven 
of instellingen en het afnemen 
van interviews. De verzamelde gegevens worden 
vervolgens door de groep geanalyseerd en in een 
presentatie gegoten. Daarbij wordt intensief van ICT 
gebruikgemaakt met podcasts, PowerPoint-presen-
taties, films, Skype, Hyves, een muurkrant, creatieve 
vakken (toneel, tekenen, handenarbeid, muziek), 
weblogs of een quiz.
De betrokkenheid van ouders is een fundamentele 
voorwaarde voor het slagen van het project. Ouders 
worden nauw betrokken en spelen een actieve on-
dersteunende rol bij het uitwerken van projecten. Ook 
wonen ze de presentaties van de leerlingen bij. Ouder-
participatie krijgt ook vorm binnen het communicatie-
platform van elk van de drie deelnemende scholen. De 
opbrengsten van de pilotprojecten worden met andere 
scholen binnen en buiten de eigen stichting gedeeld.

Wat is SingaporeNext? Het project  
SingaporeNext is ontstaan naar aanleiding 
van een studiereis naar Singapore in  
november 2010 van een groot aantal men-
sen werkzaam in en rond het onderwijs. 
SingaporeNext kent negen deelnemers uit 
het onderwijs en de technologie.
De besturen van een drietal stichtingen 
van basisscholen hebben zich gecommit-
teerd aan het project en participeren erin 
met één school elk. Van de Vereniging voor 
Gereformeerd Primair Onderwijs Hilversum, 
Almere, Amersfoort, Leusden (VGPO HAAL 
uit Amersfoort) doet de Gereformeerde 
basisschool De Horizon uit Hoogland 
mee. De basisschool De Mariaschool uit 
Boven-Leeuwen draait mee in het project 
vanuit de Stichting Primair Onderwijs Maas 
& Waal (Stichting SPOM uit Horssen). En 
uit de Stichting Katholiek en Interconfes-
sioneel Primair Onderwijs Veghel (Stichting 
SKIPOV) neemt basisschool De Ark uit 
Veghel deel aan het project.
Naast de drie scholen participeert een 
zestal bedrijven actief in het onderwijsveld 
of de ICT in SingaporeNext. MicrowebEdu 
ontwikkelt lesmateriaal en onderwijspro-
ducten, APS is een onderwijsadviesbureau 
dat docenten en management begeleidt en 
het Cito (van de Citotoets) onderzoekt de 
werkwijze van de pilots en de onderwijsre-
sultaten. Van de drie ICT-ondernemingen 
heeft Microsoft de software voor de 
backoffice en het communicatieplatform 
ter beschikking gesteld. ICT-primair en 
SupportPlus zijn verantwoordelijk voor de 
aanleg en het onderhoud van de school-
netwerken en Acer heeft de netbooks en 
overige hardware geleverd.

Acer leverde de 
netbooks en overige 

hardware voor 
SingaporeNext
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“
We werken nu een jaar of vijf, zes tot volle tevredenheid met de hardware van 
Acer. We hebben weinig uitval en de prijs-kwaliteitverhouding is prima. De 
Veritons waar wij mee werken zijn bovendien mooi klein, zodat ze weinig ruimte 
innemen op een bureaublad. Dat is in 
het basisonderwijs erg belangrijk. De 

ondersteuning vanuit Winsys is perfect: ze staan 
niet alleen klaar als we een order hebben, maar 
ook bij kleine, alledaagse probleempjes.

”
MIRJAM VAN DUIJKEREN,
ICT-COÖRDINATOR ARTE COLLEGE
  

LUCAS WARREN,
BOVENSCHOOLSE ICT-COÖRDINATOR INTERGEMEENTELIJKE  
STICHTING VOOR OPENBAAR BASISONDERWIJS (ISOB)

“We hebben weinig uitval en de prijs-
kwaliteitverhouding is prima.”

“
De meeste van onze 22 scholen werkten al 
tot volle tevredenheid met Acer-pc’s, dus toen 
wij vorig jaar besloten voortaan de hardware 
centraal in te kopen, lag het voor de hand ver-
der te gaan met Acer Benelux. Het zijn goede 

computers met een goede prijs. Bovendien vinden wij 
het erg prettig dat de computer zo klein is dat deze 
achter het beeldscherm kan staan, waardoor er vier 
in plaats van drie 
op een rij kunnen 
staan. We hebben 
bewust gekozen 
voor pc’s en geen 
thin clients, zodat 
er gewoon kan 
worden doorge-
werkt mocht onverhoopt de server uitvallen. Bovendien 
nemen we straks toch alles af uit de cloud, dan hebben 
we helemaal geen server meer nodig. En als we nu toch 
vooruitblikken: ik denk dat er straks in ieder klaslokaal 
ook tablets en notebooks zijn. Het zal per taak verschil-
len welk apparaat je waarvoor gebruikt. De vraag moet 
echter komen vanuit de leerkrachten, wij schrijven vanuit 
de techniek niets voor.

“We hebben bewust gekozen 
voor pc’s en geen thin clients, 
zodat er gewoon kan worden 

doorgewerkt mocht onverhoopt 
de server uitvallen.”

“We kunnen  
eigenlijk niet 

wachten tot Acer 
met een nieuwe 

serie tablets komt.”

”

ERIK VAN DER SAAG,
SECTOR MANAGER ICT STICHTING TABIJN

“
Toen we twee jaar geleden onze 
nieuwbouw betrokken, moesten 
we een keus maken tussen het 
kopen of leasen van notebooks 
voor leerlingen en docenten.  

Andere scholen hadden goede ervaringen 
met The Rent 
Company. Dit 
bedrijf deed 
een uitstekend 
voorstel en beval 
Acer Benelux 
aan. We zijn 
daarin meege-
gaan en hebben 
er geen moment spijt van gehad. Boven-
dien is de service door The Rent Company 
perfect: als er eens een notebook stuk gaat, 
krijgen we onmiddellijk een vervangend 
exemplaar. We kunnen eigenlijk niet wach-
ten tot Acer met een nieuwe serie tablets 
komt.

”
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ICONIA A700-SERIE
De A700 is de multi-media krachtpatser met 
een Full HD scherm en dolby geluid. Dankzij de 
aluminum behuizing ziet er stijlvol uit en de A700 

tablet kan tegen 
een stootje. 
De batterijduur 
is evenals bij 
de A510 zeer 
geschikt voor 
veeleisende 
gebruikers.

De Acer ICONIA tablets beschikken over een 
aantal eigenschappen die ze uniek maken in de 
markt:
• Acer Ring: Snelle toegang tot uw favoriete 

apps. Eigen apps zijn hieraan toe te voegen.
• Lumiread: eReading is één van de meest 

gebruikte functionaliteiten. Dankzij Lumiread 
wordt lezen net zo prettig als in een gewoon 
boek. 

• Verder zijn er diverse covers bschikbaar voor 
het beschermen van de tablet. 

ICONIA W500-SERIE
De W500 heeft een hybride 
ontwerp, waarin de draag-
baarheid van een multi-
touchtablet gecombineerd 
is met de grote producti-
viteitsmogelijkheden van 
een standaard notebook. 
Geniet van praktische mul-
timediabediening via  
de touchscreenfuncties  
of bevestig het bijbeho-
rende toetsenbord om de 
tablet snel in een mini-
werkstation te veranderen.

ICONIA A200-SERIE
De A200 heeft een uitstekende prijs- / kwaliteitverhouding 
en voorziet in de basisbehoefte van de tablet: continu in 
contact met de buitenwereld. Dankzij de beschikbaarheid 
van meerdere kleuren is er een tablet voor iedereen.

ICONIA  
A510-SERIE
De A510 is 
bij uitstek 
geschikt voor 
het onder-
wijs. Genoeg 
batterijduur 
voor 10 uur video kijken en voor 12 uur online 
browsen. Daarnaast beschikt de A510 over een 
uitstekende camerafunctie die goed gebruikt kan 
worden tijdens opdrachten.

WIJ ONDERSCHEIDEN DE VOLGENDE SERIES:

ACER ICONIA TABLETS
Met de opmars van touch 
is de tablet mogelijk het 
device van de toekomst. 
De Acer ICONIA tablets zijn zowel 
verkrijgbaar met Android (bekend 
van de smartphones) als met een 
traditioneel Windows OS. De  
Windows tablet heeft als belang-
rijkste voordeel dat het beheer zeer 
eenvoudig wordt en dat het pro-
bleemloos in bestaande netwerken  
geintegreerd kan worden.
Belangrijke voordelen van tablets 
in het onderwijs zijn:
• Eenvoudig mee te nemen  

in boekentas
• Dankzij de uitstekende  

camera functie goed te  
gebruiken voor opdrachten

• Lange batterijduur voor  
intensief gebruik tijdens de  
schooldag
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CASE STUDY HOTELSCHOOL DEN HAAG

HOTELSCHOOL DEN HAAG PROFESSIONALISEERT:

VAN ZELFGEBOUWD 
NAAR ACER-DESKTOPS

W
einig opleidingen in Nederland 
zijn zo internationaal georiën-
teerd als de Hotelschool Den 
Haag. 1980 studenten uit 45 
landen krijgen van 180 stafleden 
uit twintig landen les op twee 

locaties: Amsterdam en Den Haag. Wie zich realiseert 
dat studenten en medewerkers niet alleen les krijgen in 
lokalen maar ook oefenen in de eigen hotels en restau-
rants van de opleiding - die al in 1929 werd opgericht 
en als een van de weinige opleidingen van Nederland 
nog zelfstandig is - begrijpt dat de IT-omgeving met 
zorg moet worden ingericht.
Eldon Dorland, Head of IT aan de Hotelschool Den 
Haag, legt uit hoe het netwerk is opgebouwd: “Grof-
weg valt het in drie delen uiteen. Een openbaar deel 
dat door de studenten wordt gebruikt, 
een gesloten deel voor de stafleden en 
een derde, specifieke omgeving waar 
de presentatieruimtes en dergelijke 
onder vallen.” Gebruikers krijgen toe-
gang tot het netwerk via 420 pc’s.

Geen omkijken naar
Dorland kwam zelf halverwege 2009 
bij de onderwijsinstelling werken. 
“Ik trof overal handgebouwde pc’s 
aan. Dat is natuurlijk prima en leuk 
voor thuis, ik heb zelf privé ook een 
handgebouwde machine, maar in 
een professionele setting is dit niet 
gewenst. Als je dan ook nog weet 
dat die desktops drie tot vijf jaar oud 
waren, dat de garantie al verlopen 
was en de apparaten deels technisch 
achterhaald waren, dan is duidelijk dat 
ik iets moest ondernemen.”
In principe was de wens van Dorland 
overzichtelijk te formuleren: “Ik wilde 
er geen omkijken naar hebben.” Hij 
zocht namens de Hotelschool Den 
Haag 420 pc’s van een A-merk, met 
goede support en fabrieksgarantie, 
waar een minimum aan onderhoud aan 
verbonden was. De programma’s en 
gebruikersimages zouden zijn afdeling 
er zelf opzetten; het ging dus primair om 

een hardwarevervanging. De IT-manager was zich ervan 
bewust dat de aan te schaffen toestellen een gunstiger 
(handzamer) formformat konden hebben dan de handge-
bouwde machines. “Geen zelfbouw meer, dus.”

Koude acquisitie
Voor Infotheek, een leverancier met een lange staat van 
dienst, is de Hotelschool Den Haag een nieuwe klant, 
die op de ‘typische Infotheek-manier’ gevonden werd, 
stelt Joost Kokke, Salesmanager Public bij de Leidse 
leverancier. “Het eerste contact verliep via aloude koude 
acquisitie: relevante bedrijven benaderen met de vraag 
of er een voor ons interessant IT-traject wordt opgestart 
en zo ja, of we dan een offerte mogen uitbrengen.” 
Kokke benadrukt dat het in dit geval gaat om nieuwe 
apparatuur, terwijl Infotheek een reputatie heeft als leve-

Voor een grote, 
internationaal hoog 
aangeschreven 
hbo-opleiding is een 
stabiel en modern 
computerpark belang-
rijk. De budgetten zijn 
bij onderwijsinstellin-
gen echter beperkt en 
de eisen aan service 
en responstijden bij 
calamiteiten hoog. 
Kortom: het leveren 
van 420 pc’s aan de 
Hotelschool Den Haag 
was een interessante 
uitdaging voor Info-
theek.
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rancier van modellen van een vorige generatie.
“Bij deze levering was het niet alleen belangrijk om 
onderscheidend te zijn in prijs. Ook de kredietwaardig-
heid van de aanbieder zou worden getoetst, alsmede 
de snelheid waarmee de hoeveelheid pc’s kon worden 
geleverd. Daarnaast is het onderwijs een belangrijke 
markt voor ons waarin we expertise hebben.” De 
oude computers waarmee de Hotelschool Den Haag 
werkte, zouden niet door Infotheek worden ingeno-
men. “De beste systemen hebben we aangeboden 
aan ons eigen personeel”, vertelt Dorland. “De rest is 
naar een opkoper gegaan. Zo hebben we er ook nog 
geld voor gekregen.”
Naast het leveren van de 420 desktops speelde 
het geven van (extra) garantie een rol, evenals het 
aanbieden van diensten en services tijdens het hele 
selectie- en implementatietraject. Hierbij hoorde ook 
het inrichten van een demomodel, die als test bij de 
Hotelschool Den Haag werd neergezet. Dit bleek een 
goede combinatie.

Actieve rol Acer Benelux
Dorland geeft aan dat het in dit geval niet ging om 
een tender, maar om een onderhandse gunning. “De 
fabrikanten die in aanmerking kwamen, wisten we zelf 
al te beperken tot drie: Acer, Dell en HP.”
Acer Benelux volgde de ontwikkelingen op de voet, 

Hotelschool Den Haag werd opgericht in 1929 en is lid van de Leading Hotel Schools 
of the World. Het instituut heeft drie restaurants en twee hotels met 31 bedden.

en intervenieerde op een gegeven moment ten gunste 
van Infotheek, immers een implementatiepartner met 
de Affinity Platinum status. Mede om die reden viel de 
keuze op Infotheek in combinatie met de hardware 
van de Taiwanese producent. Dorland: “Acer is de 
afgelopen jaren enorm gegroeid en de prijs-kwaliteit-
verhouding is goed. Verder 
leerde ik de fabrikant kennen 
als een no-nonsensebedrijf 
dat snel kan leveren.”
Kokke vult aan dat Acer voor 
het onderwijs de juiste pro-
ducten weet aan te leveren, 
namelijk een kleine formfac-
tor. Daarnaast heeft de fabri-
kant ervaring in het leveren 
aan dit soort instellingen; het 
zijn in de sector goed geaccepteerde producten tegen 
een goede prijs.” Ten slotte is Acer een A-merk, im-
mers een van de eisen van Dorland. Kokke: “Eigenlijk 
doen ze altijd volledig mee in een offertetraject als dit.”

Soepele samenwerking
Kokke geeft aan dat de teaming met Acer Benelux 
soepel verliep, onder meer bij het selecteren en inrich-
ten van de demomodellen, het maken van de prijsaf-
spraken en de momenten van levering.
In nauw overleg met zowel de klant als de fabrikant is 
gekozen voor de Acer Veriton. “De opdrachtgever zocht 
voor de organisatie pc’s die goed in te passen waren in 
het netwerk. Daarnaast was het van belang dat de pc’s 
netjes konden worden weggewerkt. Een klein model lag 
dan ook voor de hand. Tevens was de noodzaak voor 
een robuuste behuizing duidelijk. Veel studenten maken 
gebruik van deze pc’s in openbare ruimtes”, licht Kokke 
de keuze voor de Veritons toe. “Ook de prijs-kwaliteitver-
houding is binnen een onderwijsorganisatie van belang. 
Hierbij kwam de Veriton als één van de beste keuzes 
naar voren.”
De apparatuur werd in vier leveringen bij de Hotelschool 
Den Haag bezorgd. “Verder is het belangrijk dat we zelf 
via onze zusterorganisatie Microfix de fabrieksgarantie 
verlengden van één naar drie jaar, met een zeer korte 
responstijd. Snel repareren of aanwezig zijn bij vragen 
of storingen is heel belangrijk bij een klant als de Ho-
telschool Den Haag.” Software werd in deze overeen-
komst niet geleverd aan de klant en ook de installatie 
werd overgelaten aan de Hotelschool Den Haag zelf.
Joost Kokke kijkt terug op een leuke deal en een 
interessante samenwerking met de Hotelschool Den 
Haag. Ook Dorland is tevreden over het traject. Zijn 
werkgever heeft nu immers pc’s die ingericht zijn naar 
de specificaties die zijn instelling wenste en die pas-
send zijn in de schoolomgeving.

Eldon Dorland van Hotel-

school Den Haag (rechts) 

en Joost Kokke, Infotheek

“Ik leerde Acer  
kennen als een  

no-nonsensebedrijf 
dat snel  

kan leveren”
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“
Al onze leerlingen gebruiken sinds dit 
schooljaar een notebook van Acer. 
Deze voldoet aan al onze wensen: niet 
te groot, een kwalitatief goed scherm 
en een accu die de hele schooldag 

meegaat. The Rent Company levert de notebooks 
via een huur-koopconstructie rechtstreeks aan 
de leerlingen. Wij doen er als school nog een 
maandelijkse bijdrage bij, en dan is het voor de 
ouders goed te betalen. Er is een servicepunt op 
school en we hebben een goede garantierege-
ling. Er doen zich weinig problemen voor. En is er 
incidenteel wel eens een probleem, dan wordt het 
snel opgelost. Daardoor kunnen wij ons als school 

bezighouden met wat er 
werkelijk toe doet: het 
uitbouwen van de didac-
tische mogelijkheden die 
digitale leermiddelen met 
zich meebrengen.

“
Wij werken al bijna vijf jaar uitsluitend  
met de producten van Acer, zowel met  
de Veriton L- en N-serie pc’s als met 
TravelMate 
notebooks. 

Ze hebben een goede 
garantie, zijn mooi klein 
van formaat en de prijs-
kwaliteitverhouding is 
uitstekend. Bovendien 
gebruiken ze bijzonder 
weinig energie. Winsys 
kent het primair onder-
wijs als geen ander en weet dat dit soort dingen 
belangrijk is voor de educatiemarkt.”

LUUK LEGGEDOOR, 
ICT-COÖRDINATOR LINDE COLLEGE WOLVEGA

JOS BOSTEN, 
BOVENSCHOOLS ICT-COÖRDINATOR SPAARNESANT

HARRY PRINS, 
LOCATIEDIRECTEUR GEREFORMEERDE  
SCHOLENGEMEENSCHAP GUIDO DE BRÈS ARNHEM

“De Acer note-
books zijn niet te 

groot, hebben een 
kwalitatief goed 
scherm en een 

accu die de hele 
schooldag mee-

gaat.”

“Winsys kent het 
primair onderwijs 
als geen ander en 
weet dat dit soort 

dingen belangrijk is 
voor de educatie-

markt.”

“
Wij hebben een lokaal ingericht met dertig Veriton Z431G-computers. Deze hebben een touchscreen 
en breedbeeldscherm zodat leerlingen twee applicaties naast elkaar kunnen openen. De kinderen 
vinden dat geweldig. Ze zijn gemotiveerder en werken met meer plezier aan hun opdrachten omdat de 
pc ook via touchscreen te bedienen is. Acer levert daar gratis 
het programma Acer Classroom Manager bij, waarmee de leraar 

kan meekijken op de pc, de pc tijdelijk op slot kan zetten en eventueel een 
site kan blokkeren. Dat is handig tijdens het elektronisch toetsen, maar ook 
tijdens de normale lessen. Kortom, zowel docenten als leerlingen zijn blij 
met deze innovatieve computers.

“De kinderen zijn gemotiveerder 
en werken met meer plezier aan 

hun opdrachten omdat de pc ook 
via touchscreen te bedienen is.” 

”

”

”



MONITOREN PRODUCTEN

ACER MONITOREN
Acer monitoren  
kenmerken zich door 
de combinatie van 
een uitstekende 
prijs-prestatie-
verhouding zonder 
concessies te doen 
aan weergave of 
gebruiksgemak.
Met oog voor design, ergonomie en 
milieu zijn Acer monitoren voorzien 
van alle standaarden en specificaties 
die educatie nodig heeft. Alle hier ge-
noemde modellen hebben standaard 
3 jaar garantie met mogelijkheden 
tot uitbreiding van de garantie tot 6 
jaar. Met een line up vanaf 17 inch tot 
27 inch kan Acer voor iedere toepas-
sing de juiste monitor leveren.
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S-SERIE
SLIMLINE LED SERIE
Design en functionaliteit samengevoegd tot een 
prachtige lijn van monitoren met topprestaties. Met 
slechts 1.3cm dikte oprecht een slimline.  

V-SERIE
VALUE SERIE
Degelijke entry level monitoren met een uitstekende prijs/
prestatie verhouding voorzien van de meest gebruikte 
specificaties.  

B-SERIE
BUSINESS SERIE
Ergonomische modellen met een zeer 
stabiele langlopende line-up, altijd in 
hoogte verstelbaar en minimaal DVI. 
Vanaf 22 inch altijd met Pivot.  

T-SERIE
TOUCH SERIE
Smart & ergonomisch 
design (5 tot 60°  
working angle) multi 
touch screen monito-
ren met zeer complete 
specificaties. Door de 
robuuste uitvoering 
ideaal in een lesom-
geving.



CASE STUDY MERK OF PRODUCTNAAM
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WINSYS EN ACER BENELUX 
STIMULEREN BASIS-ONDERWIJS
WinSys wil dat kinderen hun intelligentie zo goed  
mogelijk kunnen benutten. Daarom levert het bedrijf  
totaalconcepten voor het onderwijs, in nauwe  
samenwerking met partner Acer Benelux.

M artin Kooiman is directeur van het IJmuidense 
bedrijf WinSys. De focus van de IT-dienstverle-
ner ligt naast het midden- en kleinbedrijf en de 
zorgsector op het onderwijs. “We bieden to-
taaloplossingen. Dat betekent dat we hardware 

leveren, en dat we het beheer en onderhoud van werkplekken 
en serveromgevingen doen voor onze klanten.” Vooral voor de 
onderwijssector bedient WinSys zijn klanten vanuit een specifieke 

visie. Het bedrijf levert niet louter producten en diensten, maar 
denkt graag mee met klanten. Kinderen gaan op een andere 
manier om met ICT dan volwassenen. Wij helpen scholen om te 
kijken waar ze over vijf à tien jaar willen zijn en hoe ICT het onder-
wijs van morgen kan ondersteunen.”

Onderwijs op maat
Het onderwijs wordt steeds individueler, zegt Kooiman. “Op maat 
gesneden onderwijs voor kinderen biedt scholen de mogelijkheid 
om sneller en flexibeler in te springen op veranderingen.” WinSys 
ondersteunt zijn klanten daarbij. “Er zijn twee soorten scholen te 
onderscheiden”, zegt Kooiman. “De scholen die op de ouderwet-
se manier ICT-middelen aanschaffen en dat over een periode van 
een aantal jaren afschrijven, terwijl de technologie en innovatie ze 
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CASE STUDY WINSYS

WINSYS EN ACER BENELUX 
STIMULEREN BASIS-ONDERWIJS

aan alle kanten voorbij snelt. Daarnaast, en daar richten wij 
ons op, de scholen die plaats-onafhankelijk willen werken in 
een stabiele productieomgeving.”
De IT-dienstverlener uit IJmuiden biedt scholen ‘Live School’, 
een totaalconcept uit de cloud. Dat neemt een groot deel 
van het onderhoud en beheer weg bij de scholen, waardoor 
docenten zich weer kunnen richten op het lesgeven. “Toch 
behouden onderwijsinstellingen de mogelijkheid zelf zaken in 
te richten zonder dat daarvoor heel specifieke rechten nodig 

zijn. Er zijn scholen waar de omgeving 
afgeschermd is en door slechts enkele 
mensen wordt beheerd. Die beheerders 
zijn gericht op controle. Wij kijken samen 
met onze klanten naar het gebruik van het 
systeem: hoe kun je dat het beste benut-
ten?”
Kooiman benadrukt dat de ene manier 
niet beter is dan de andere. Zijn bedrijf is 
erop gericht de intelligentie van kinderen 
te stimuleren. “Wij kijken niet naar gren-
zen, maar naar de toepassing. Hoe kun-

nen we de technologie op een zo goed en logisch mogelijke 
manier benutten? En niet alleen vandaag, maar ook morgen 
en de dag daarna.”

Social media
Voorheen had iedere school zijn eigen systeembeheerder. 
Vaak was dat een docent die net iets meer verstand van 
zaken had dan zijn collega’s. Zo’n jaar of vier geleden werden 
de meeste systeembeheerders vervangen door een centrale 
ICT-coördinator die verantwoordelijk was voor meerdere 
scholen. Kooiman ziet op dit vlak een nieuwe trend ontstaan: 
coaches. Coaches kijken niet naar de technologie, maar naar 
de toepassing. Zij stimuleren het gebruik van ICT op scho-
len. De techniek is allang uitbesteed aan partijen zoals wij, of 
aan de cloud. Daardoor kunnen de coaches zich richten op 
de inhoud en kunnen docenten zich weer toeleggen op het 
lesgeven.”
Vooral de ondernemende, innovatieve onderwijsinstellingen 
werken op deze manier. Kenmerkend voor deze scholen is dat 
zij deze visie niet alleen in het ICT-beleid, maar in de gehele 
strategie van de organisatie laten terugkomen. Er wordt niet 
alleen naar het onderwijs gekeken, maar ook naar de kinde-
ren, naar hoe de buurt bij de school betrokken kan worden en 
naar hoe bedrijven in de omgeving een rol kunnen spelen. “De 
school wordt een centraal punt. 
Dat willen we stimuleren door de 
juiste technologie aan te bieden.”
Kooiman doelt daarmee ook op 
het gebruik van nieuwe media. 
Hij merkt in de markt een angst 
vanuit het onderwijs. “Veel scholen 
proberen nieuwe en sociale media 
buiten de deur te houden, of het 
heel gecontroleerd aan te bieden. 
Wij zijn van mening dat de huidige 
generatie kinderen opgroeit met 
deze nieuwe media en dat het 

een illusie is om te denken dat het buiten de deur kan worden 
gehouden. Belangrijk is om de juiste manier te vinden om 
daarmee om te gaan.”

Platinum Partner
De keuze voor Acer Benelux was voor WinSys eenvoudig, 
mede door de medewerkers van het bedrijf in de Benelux. “Zij 
zetten niet alleen het merk neer, ze delen ook onze visie”, zegt 
Kooiman. Zijn bedrijf is naast Platinum Partner ook Educatie 
Partner van Acer Benelux.
Samen werken ze momenteel aan een project op een basis-
school in Enkhuizen waarbij alle kinderen een eigen tablet 
krijgen waarop de boeken en lesstof staat. Naast WinSys 
en Acer Benelux is APS IT, de organisatie die alle licenties in 
het basisonderwijs verzorgt, bij het project betrokken. “APS 
onderhoudt nauwe contacten met ons als technische partner, 
met Kennisnet als inhoudelijke partner en met de onderwijs-
instellingen. Samen bekijken we hoe we dit project op de 
leerlijnen kunnen toepassen, en welke onderdelen van het 
lespakket we met een tablet kunnen invullen.”
WinSys is de enige partij in Nederland die een echt onafhan-
kelijk systeem heeft gebouwd, zodat er zowel plaats-onaf-
hankelijk als device-onafhankelijk kan worden gewerkt. “In dit 
geval werkt de school met Acer Tabs waarop Android draait, 
maar ook iOS of Windows kunnen prima op ons platform 
draaien.” Dit is volgens Kooiman de enige juiste weg. Minder 
afhankelijkheid van traditionele software, meer gebruik van 
maatwerkproducten vanuit de cloud. Dat betekent minder 
geïnstalleerde software op scholen, maar meer internettoe-
passingen.

Serverloze basisschool
De visie van WinSys is logisch, en ook hun oplossing zit 
logisch in elkaar. Net als bij de bij de overige producten is er 
geen handleiding nodig om het systeem te gebruiken. “Je 
kunt eenvoudig zaken wijzigen of toevoegen in ons systeem. 
Zonder extra aanpassingen, uitbreidingen of budget, wat bij 
traditionele softwaresystemen wel vaak het geval is. Dat is 
voor onderwijsinstellingen een groot voordeel. En een andere 
reden om samen te werken met Acer Benelux, want zij snap-
pen dat als geen ander.”
Het plaats- en device-onafhankelijke systeem draait in het 
datacenter van WinSys en is voorzien van alle benodigde soft-
ware en een snelle internetverbinding. Scholen hebben een 
private cloud in ons datacenter. Op dit moment zijn we bezig 

met het slaan van een brug tus-
sen de private cloud en de centrale 
cloudoplossingen van bijvoorbeeld 
Google en Microsoft. Daarmee 
creëren we een hybride cloud. Dat 
gebeurt allemaal centraal in ons 
datacenter, dus op schoolniveau 
verandert er niets. Dat blijft ge-
woon een serverloze basisschool.

Martin Kooiman: “Wij stimuleren de 

intelligentie van kinderen”

Gebruiksvriendelijke 
cloud-oplossing voor 

het onderwijs
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APPLICATIE CLASSROOM MANAGER

ONDERSTEUNING 
OP ALLE FRONTEN
Acer Classroom Manager helpt 
docenten om ICT in het klaslokaal 
efficiënt in te zetten. Zo kan de do-
cent zich blijven concentreren op de 
inhoud en blijft de techniek waar hij 
hoort: onder de motorkap.

I
ntensief gebruik van ICT in het klaslo-
kaal verandert niet alleen het inhou-
delijke leerproces, maar ook de rol 
daarin van de docent. Hij of zij blijft 
de onmisbare bron van kennis voor 
de leerling en de student, maar is 

daarnaast ook de coach die de pupillen 
leert digitale kennisbronnen te vinden, te 
ontsluiten en te interpreteren. De docent 
als leermeester, coach en procesbe-
waker moet over digitale tools kunnen 
beschikken om die taken naar behoren 
uit te voeren. En dient tegelijk de klas 
rustig en gefocust te houden. Want hoe 
en met welke middelen houd je als le-
raar orde in een draadloos netwerk van 
netbooks en notebooks?

Tijd besparen
Acer Classroom Manager verschaft 
de docent de middelen om die nieuwe 
taakstelling goed in te vullen. De ap-
plicatie helpt docenten de efficiëntie van 
het onderwijs te verhogen door stu-
denten centraal les te geven, vanaf het 
eigen notebook. De focus van leerlingen 
en studenten blijft behouden door het 

monitoren van hun gebruik van appli-
caties en internet, het volgen van hun 
audioactiviteiten in een talenpracticum 
en adequate ondersteuning met helpbe-
standen en online hulpverzoeken. Acer 
Classroom Manager verstuurt automa-
tisch werkopdrachten naar de leerlingen, 
verzamelt de respons en stuurt die terug 
naar de docent. Die kan multiplechoice-
proefwerken opgeven en de resultaten 
snel naar de hele klas messagen.
Dat alles bespaart de docenten een 
hoop tijd. En neemt tegelijk de vrees 
bij hen weg dat ze al te zeer worden 
opgeslokt door de techniek. Dat zou ten 
koste gaan van de inhoudelijke kant van 
het onderwijs en van toezicht en con-
trole. Acer Classroom Manager houdt 
die techniek waar hij hoort (onder de 
motorkap dus) en maakt het de leraar 
mogelijk de student individueel, groeps-
gewijs of klassikaal te instrueren en te 
monitoren.

Zes pijlers
Acer Classroom Manager is al op 
een aantal onderwijsinstellingen in 
de Benelux in gebruik. Vooral in het 
voortgezet onderwijs is de behoefte aan 
de functionaliteit van de Acer Class-
room Manager groot. De uitrol van de 
software geschiedt per klas, waardoor 
pilots gemakkelijk zijn op te zetten en de 
software eenvoudig getest kan worden. 

HOE HELPT ACER CLASSROOM MANAGER DE DOCENT EN LERAAR?

Acer heeft zich ten doel gesteld door het invoeren en gebruiken van 
technologie een nieuw soort interactie tussen docenten en leerlingen 
te bevorderen. Doel is de studenten alle vaardigheden bij te brengen 
die ze nodig hebben om in de digitale wereldmarkt van de 21e eeuw 
te kunnen concurreren met hun leeftijdgenoten. Dat begint in de klas 
met Acer Classroom Manager, een combinatie van strikte pc-controle 
en geavanceerde ondersteuning van multimediaal doceren en leren:
1 In één keer alle computers inschakelen en iedereen aanmelden.
2  Leerlingen bij de les houden en afleiding vermijden.
3  Toepassingen en websites voor leerlingen starten.
4  In real-time alle activiteiten van leerlingen bewaken.

5 Leerlingen het bureaublad van de docent, een video of een toe-
passing laten zien.

6 Gemakkelijk inhoud delen met leerlingen.
7 Kosten verlagen door de printertoegang te beheren en te controleren.
8 Effectief communiceren met leerlingen.
9 Lessen plannen en effectieve samenvattingen geven aan het 

einde van de les.
10 Vragen stellen en leerlingen beoordelen.
Acer Classroom Manager is als gratis BIOS-gerelateerde download 
beschikbaar voor alle scholen die apparatuur gebruiken van fabri-
kanten uit de Acer Group.
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CLASSROOM MANAGER APPLICATIE

De leraar een  
stemhokje inrichten 
om (anoniem) een 

opinieonderzoekje in 
de klas te doen 

Acer Classroom Manager is 
als gratis BIOS-gerelateerde 
download beschikbaar voor 
alle scholen die apparatuur 
gebruiken van fabrikanten 
uit de Acer Group.
Acer Classroom Manager is 
een combinatie van geavan-
ceerde pc-controle in de 
klas en ondersteuning van 
multimediaal onderwijzen 
en leren. De leraar heeft 
controle over de schermen 
van de studenten, contro-
leert welke applicaties en 
websites de leerling mag 
gebruiken en bezoeken, 
deelt huiswerk of multiple-
choice-testen uit en houdt 
individuele profielen en 
scores bij van zijn leerlingen. 
De software steunt op een 
zestal pijlers: toezicht hou-
den, onderwijzen, controle-
ren, testen, samenwerken 
en beheren.

1Toezicht houden. 
Acer Classroom Ma-
nager meet en con-

troleert het internetgebruik 
van de leerlingen. De leraar 
ziet op één scherm een 
overzicht van de schermen 
van zijn hele klas. Met één 
handeling kan de docent 
op alle (geselecteerde) pc’s 
websites openen en sluiten 
en de toegang tot sites 
toestaan, inperken dan wel 
verbieden. Op vergelijkbare 
manier kan de leraar vanaf 
zijn centrale plek de toe-
gang tot applicaties toe-
staan, reguleren of verhin-
deren.

2Onderwijzen. Met 
de applicatie kan de 
docent in voorbeeld-

modus vanaf zijn eigen 
scherm aan studenten indi-
vidueel of als groep op hun 
scherm(en) uitleg geven, en 
daarbij gebruik maken van 

illustraties, tekst of video. Met Student 
Journal kunnen leraar en leerlingen huis-
werk uitwisselen, individueel of in een 
groep chatten en informatie uitwisselen.

3Controleren. Met Acer Class-
room Manager kan de leraar 
het scherm van een leerling of 

een groep leerlingen overnemen en 
de toegang tot internet en applicaties 
bepalen. De docent kan op afstand 
muis en toetsenbord van een leerling 
vergrendelen, hun scherm op zwart zet-
ten of de toegang tot printers beheren. 
De leraar heeft ook zicht op de instant 
messaging-activiteiten in zijn klas en kan 
alle boodschappen lezen.

4Testen. Om te controleren of de 
behandelde stof goed is ‘over-
gekomen’ bij de leerling stelt de 

docent met Classroom Manager een 
multiplechoice-test samen, zo nodig 
met ingebouwde tijdcontrole. In een vak 
als maat-
schappijleer 
kan de leraar 
een stemhok-
je inrichten 
om (anoniem) 
een opinie-
onderzoekje 
in de klas 
te doen. De 
leraar bouwt 
al doende in de loop van de tijd een bi-
bliotheek op van vragen en antwoorden 
en kan de correcte oplossingen op het 
scherm van de leerlingen zetten.

5Samenwerken. De docent kan 
in een les of college websites of 
bepaalde applicaties collectief 

starten en stoppen om zo de vaart in 
de les houden. Hij entameert tevens 
groepsgewijze chatsessies en geeft 
leerlingen de kans ook onderling dat 
soort sessies op te zetten. Dat kan in de 
praktijk de leerling helpen diens angst te 
overwinnen om in het openbaar vragen 
te stellen.

6Beheren. De docent beheert 
het profiel van zijn studenten met 
onder meer data van web- en ap-

plicatiegebruik en de status van het IM-
gebruik van de leerling. De leraar heeft 
een actueel overzicht van het print-
gebruik en kan de leerling voor korte 
of langere tijd de toegang tot printers 
ontzeggen. Vanaf zijn eigen werkstation 
distribueert de docent bestanden en 
folders naar de individuele leerling of 
deelgroepen en verzamelt hij de geper-
sonaliseerde antwoordbestanden.

De leraar controleert 
welke applicaties en 
websites de leerling 
mag gebruiken en 

bezoeken
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PRODUCTEN NOTEBOOKS

TRAVELMATE TIMELINEX-SERIE
•	 	8+ uur batterijduur => gebruik het notebook een  

volledige (school)dag zonder stroom
•	 	Ultra thin & light => vanaf 1.5 kilo  en 

daardoor uitermate geschikt voor mobiel 
gebruik

•	 	Efficiënt	energieverbruik	=>	goed	
voor kostenbeheersing en het milieu

•	 	Geen concessies op het gebied van  
veiligheid, beheerbaarheid en prestaties

•	 	Elegante en duurzame behuizing  
(magnesium alloy) => student proof

•	 	14” en 15” modellen zijn uitbreidbaar met Acer ProDock
•	 	Beschikbaar in 13”, 14” en 15”

Met de TravelMate  
familie biedt Acer een 
notebook voor elk type 
gebruik. 
Hierdoor kan er gekozen worden voor 
echte desktopvervangers, maar ook voor 
ultra-mobiele modellen die leerlingen / 
studenten eenvoudig in een rugzak mee 
kunnen nemen. 
Naast de standaardmodellen die zijn 
toegespitst op de wensen uit het onder-
wijs, bestaat er ook een mogelijkheid tot 
maatwerk. De notebooks onderscheiden 
zich op een aantal punten:
•	Stijlvolle en robuuste behuizing die 

tegen een stootje kan
•	Modellen met 8 uur batterijtijd waar een 

complete schooldag mee gewerkt kan 
worden

ACER TRAVELMATE 
NOTEBOOKS

WE ONDERSCHEIDEN 4 SERIES:

TRAVELMATE 64XX / 
TRAVELMATE 65XX
•	 		Werkpaard voor veeleisende gebruikers
•	 		Elegante en duurzame behuizing (magnesium alloy)
•	 		Eenvoudig te beheren met Intel® vPro
•	 		Stabiel productgamma
•	 		Uitbreidbaar met Acer ProDock



NOTEBOOKS PRODUCTEN

ACER ASPIRE S3

TRAVELMATE 8481
•	 	8+ uur batterijduur => gebruik het notebook 

een volledige (school)dag zonder stroom
•	 	Ongeëvenaard	design
•	 	14” scherm in een 13” behuizing

De Acer Aspire S3 is de 
meest mobiele en snelle 
Acer-notebook ooit. 
Dit technisch wonder heeft een ultra-
dynamisch en superslank design, maar 
levert toch alles wat u verwacht van een 
notebook van standaardgrootte. Door zijn 
draagbaarheid in combinatie met duur-
zaamheid en robuustheid is de Acer Aspire 
S3 zeer geschikt voor gebruik in het on-
derwijs.	Vooral	docenten	zullen	veel	profijt	
hebben van deze snelle machine.

TRAVELMATE X7XX-SERIE
•	 	Veelzijdige notebooks
•	 	Alle connectie- en communica-

tiemogelijkheden onboard
•	 	Uitgebreid getest op betrouw-

baarheid
•	  Uitermate geschikt voor krappe 

budgetten
•	 	Beschikbaar in 14”, 15” en 17” 
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ASPIRE S3
•	 	Dun en licht (13 mm en 1,4 kg)
•	 	Snel aan- en uitzetten
•	 	Lange slaapstand (tot 50 dagen)
•	 	Acer Instant Connect voor snelle verbinding 

met WiFi
•	 SSD Drive



CASE STUDY ALMEERSE SCHOLEN GROEP

S
un Rays sierden de klaslokalen en gan-
gen van de Almeerse openbare basis-
scholen. Dit zijn de thin clients die Sun 
Microsystems in 1997 ontwikkelde onder 
de naam NeWT (NetWorkTerminal). 
Oracle, die Sun Microsystems in 2009 

overnam, brengt de systemen nog 
steeds op de markt. Maar ASG heeft er 
geen belangstelling meer voor. “In de 
loop der jaren zijn we bij de educatieve 
software steeds meer multimedia gaan 
toepassen. Daarbij moeten leerlingen 
lokaal onder meer opdrachten uitvoe-
ren. Het heen en weer sturen van de 
zware bestanden tussen thin clients en 
de server levert veel vertraging op; en 
lokale verwerking bleek niet mogelijk. 
Nadat de afschrijvingstermijn van de apparatuur was 
verstreken, zijn we een andere oplossing gaan zoe-
ken”, vertelt Theeboom.
De redenen waarom destijds was gekozen voor server 
based computing gelden echter nog steeds. “Centraal 
beheer op afstand van alle apparatuur en software, was 
en is nog steeds een belangrijke vereiste. Dat werkt na-
melijk kostenbesparend. De diefstalgevoeligheid moet 
zo laag mogelijk zijn en de informatiebeveiliging zo hoog 

mogelijk. En als nieuwe eis hebben we toegevoegd dat 
de te kiezen oplossing in staat moet zijn de hedendaag-
se multimediale, educatieve software goed te verwer-
ken. Dat lukt uitstekend met de Acer-apparatuur.”
Een projectgroep heeft ruim een jaar geleden de aan-
schaf van een nieuw computerplatform in gang gezet. 

Hierin zaten vijf schooldirecteuren, vijf 
IT-coördinatoren van de basisscholen 
en een IT-coördinator van het voortge-
zet onderwijs om te zorgen dat de sys-
temen op elkaar aansluiten. Theeboom 
hanteerde de voorzittershamer.

Complexe migratie
De lange projectduur komt mede door-
dat het een Europese aanbesteding 
betrof. Tien partijen hebben een offerte 

uitgebracht; een aantal daarvan viel meteen af, omdat 
het niet uitgebreid was ingegaan op de gestelde eisen. 
Uiteindelijk is aan Actacom de opdracht gegund. “Zij 
hebben al heel veel ervaring in het onderwijsveld. We 
hebben een aantal referentiebezoeken afgelegd en de 
bezochte schoolbesturen zijn tevreden over de door 
Actacom aangedragen en uitgevoerde oplossing. 
Bovendien had deze ICT-dienstverlener een doortim-
merd plan om de migratie naar tevredenheid te laten 

verlopen”, licht Theeboom toe.
Want bij ASG gaat het niet zomaar 
om wat computers vervangen. Het 
betreft een migratie van server based 
computing naar een client server-
architectuur, van Windows XP naar 
Windows 7 en de overgang naar een 
andere leverancier. Een leverancier 
die bovendien verantwoordelijk wordt 
voor het (centrale, remote) onder-
houd en beheer van het systeem. 
Daarbij komt dat tegelijkertijd in de 
scholen draadloze netwerken zijn 
aangelegd op basis van werkple-
konafhankelijk inloggen. Theeboom 
bijvoorbeeld hoeft maar één keer 
in te loggen op een school en kan 
vervolgens gewoon doorwerken als 
hij op een andere school een bezoek 
aflegt.

Digiborden
“Het lijkt erop dat het complete 
nieuwe systeem goed werkt”, zegt 
Theeboom. “In het begin waren er 

VAN THIN CLIENTS NAAR PC’S EN NOTEBOOKS

Hans Theeboom, 

clusterdirecteur ASG: “In 

de toekomst gaan we waar-

schijnlijk over op tablets.”
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De Almeerse Scholen 
Groep (ASG) gold niet 
zo lang geleden als 
schoolvoorbeeld van 
een organisatie die 
server based compu-
ting toepaste. Maar nu 
is de stichting over-
gestapt op ongeveer 
1400 Acer-pc’s en 
-notebooks. “Met  
multimediale, educa-
tieve software kun je 
met de thin clients niet 
goed uit de voeten”, 
luidt de toelichting van 
ASG-clusterdirecteur 
Hans Theeboom.

“Centraal beheer op 
afstand van alle  

apparatuur en soft-
ware is nog steeds een 
belangrijke vereiste. Dat 
werkt namelijk kosten-

besparend”

ALMEERSE SCHOLEN GROEP MAAKT OVERSTAP:
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ALMEERSE SCHOLEN GROEP CASE STUDY

VAN THIN CLIENTS NAAR PC’S EN NOTEBOOKS
nog wel problemen met het overzet-
ten van persoonlijke instellingen en 
trage apparatuur. Maar daar hoor ik 
nu niemand meer over. De mensen 
van het Bedrijfsbureau, dat ondersteu-
nende taken verricht, en de scholen 
zijn gemigreerd. Alleen de SharePoint-
migratie is nog in volle gang. Eind 
december moet het project compleet 
zijn afgerond en het ziet ernaar uit dat 
we dat halen.”
Wat in eerste instantie een uitda-
ging bleek, was de koppeling van 
het nieuwe systeem met de digitale 
schoolborden. De systemen leken el-
kaar niet te verstaan. Na wat gesleutel 
is dit eveneens opgelost.
Theeboom is overigens niet helemaal 
tevreden met de huidige generatie 
digiborden in de klas. “Zo’n scherm 
nodigt uit tot klassikaal onderwijs, ter-
wijl we juist al jaren bezig zijn gediffe-
rentieerd onderwijs aan de kinderen te 
bieden. De uitgeverijen van educatieve 
software hebben trouwens ook nog 
een taak om de programmatuur voor 
pc’s en notebooks af te stemmen op 
het gedifferentieerde onderwijs.”

Geen klachten
De keuze voor Acer is door Actacom 
gemaakt, zo geeft Theeboom aan. “Het 
gaat om merendeels pc’s en een aantal 
notebooks. In het basisonderwijs blijven de kinderen in 
de klas zitten, dus kun je goed uit de voeten met pc’s, 
die toch een fractie goedkoper zijn dan notebooks. 
De leerkrachten zijn mobieler en hebben liever een 
notebook. In het voortgezet onderwijs is dat natuurlijk 
anders, want daar zijn juist de leerlingen de school-
nomaden. Ik heb over de Acer-hardware helemaal 
geen klachten gehoord. We hebben trouwens voor de 
gehele afschrijvingsperiode van vier jaar een garantie 
op de hardware. Dat is goed afgetimmerd.”
Over drie jaar, als een nieuwe projectgroep zich gaat 
buigen over de vervanging van wat Actacom nu heeft 
uitgerold, zal de keus anders uitvallen. Dat weet Thee-
boom nu al. “De kans is groot dat we dan met tablet-
pc’s aan de slag gaan”, zegt hij. “Een jaar geleden, 
toen we met dit project startten, was dit nauwelijks 
een onderwerp, maar nu kun je al zien dat de tablet 
over een paar jaar een volwassen product zal zijn. Nu 

eigenlijk al, maar ja, omdat het een  
Europese aanbesteding betrof,  
moesten we er al lang geleden aan 
beginnen.” Overigens heeft Acer ook 
tablet-pc’s in zijn portfolio.
En het principe van Bring Your Own  

Device? Leerlingen nemen dan hun eigen apparaat mee 
naar school: een notebook, smart phone of een tablet. 
Dat kan goed werken in het voortgezet onderwijs, 
meent Theeboom, maar is geen geschikt principe voor 
het basisonderwijs. “In Nederland hebben we gelukkig 
gratis onderwijs voor kinderen. Dan kun je als school 
niet ineens eisen gaan stellen waar sommige mensen 
niet aan kunnen voldoen. Ik zie dat niet gebeuren.”

Lex Prozee, directeur 

Actacom, als Acer 

Education Partner 

verantwoordelijk voor het 

hele migratietraject

De Almeerse Scholen Groep (ASG) is het onderwijsbestuur van vijftig basis-
scholen en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Alle scholen 
bieden openbaar onderwijs en werken nauw met elkaar samen. De stichting is 
veruit het grootste onderwijsbestuur in Almere en de grootste werkgever van 
Flevoland: er werken een kleine 2050 mensen.
Op de onderwijsinstellingen van ASG zitten ongeveer 12.000 leerlingen. Het 
motto van de organisatie luidt: ‘De school centraal binnen één centrum’.

“De kans is groot  
dat we over drie jaar 

met tablet-pc’s aan de 
slag gaan”
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KLANTEN QUOTES

“
We werken nu zo’n vier jaar met Veritons van Acer. We hebben voor deze 
modellen gekozen omdat ze zo klein zijn dat ze onder het bureaublad kunnen 
worden bevestigd. Verder zitten aan de voorkant geen toeters of bellen.  
Leerlingen kunnen ze dus ook niet 
makkelijk kapotmaken. Wel zitten 

aan de voorkant vier USB-poorten. Dat is  
prettig: gaat er eens één kapot, dan kun je 
vooruit met de andere poorten. We hebben 
dan ook vrijwel geen uitval.

”
BART DE GRUNT, 
LOCATIEDIRECTEUR VAN HET 
CARMELCOLLEGE EMMEN
  

NIEK SCHOOT, 
CONRECTOR CITADEL COLLEGE LENT

“Aan onze Veritons zitten aan de  
voorkant geen toeters of bellen.  

Leerlingen kunnen ze dus ook niet 
makkelijk kapotmaken.”

“
Wij hebben het volledige traject rond  
notebooks voor leerlingen uitbesteed aan The 
Rent Company. Vanaf klas drie hebben ze een 
eigen notebook die ze via The Rent Company 
leasen. Ouders betalen drie jaar lang tien euro 

per maand, inclusief onderhoud en verzekering. Dat 
loopt perfect, we hebben er geen omkijken naar. In de 
lagere klassen werken we met notebooks van school. 
We hebben gekozen voor een middenmaat: een rede-
lijke maat scherm en toetsenbord, maar nog wel goed 
draagbaar. De extra grote accu zorgt ervoor dat leerlin-
gen er de hele dag op 
kunnen werken.

“Ouders betalen drie  
jaar lang tien euro per 

maand, inclusief  
onderhoud en verzeke-

ring. Dat loopt perfect, we 
hebben er geen omkijken 

naar.”

”

HARM WESSELS, 
ICT-SERVICELEIDER CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP HET STREEK

“
Wij werken sinds 2005 met 
Acer-computers en gebruiken 
zo’n vijf à zes verschillende 
modellen. De reden om voor 
Acer te kiezen is de gunstige 

prijs-kwaliteit-
verhouding. We 
zijn daarnaast 
zeer te spre-
ken over onze 
partner Switch: 
zij denken mee, 
nemen verant-
woordelijkheid 

en communiceren helder. Ik heb eigenlijk 
geen extra wensen. Mijn enige wens is: blijf 
doen wat je nu goed doet!

”

“Ik heb eigenlijk 
geen extra wensen. 
Mijn enige wens is: 
blijf doen wat je nu 

goed doet!”
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X-SERIE
VALUE SERIE
Entry level SVGA 
en XGA projectoren 
voor vergader- of 
presentatieruimten.

H-SERIE
HOME CINEMA SERIE 
HD & Full HD projectoren, optimaal 
voor het afspelen van films of TV 
beelden, voorzien van 720P en 
1080P projectie. 

S/U –SERIE
EDUCATIE SERIE
Short throw & 
Ultra Short throw 
educatie projecto-
ren voor projectie 
vanaf 13cm. Wer-
ken in combinatie met 
alle gangbare smartboards. 
Een must voor ieder klaslokaal. 

K & C-SERIE
MINI / PICO LED SERIE 
Klein formaat, grote prestaties, van pocket tot portable 
LED projectoren voor de veeleisende gebruiker.

P-SERIE
PROFESSIONAL SERIE
Data projectoren voorzien van alle denkbare specifica-
ties zoals lens shift, tot 8x digital zoom, Creston Control, 
Wireless projection. Zowel geschikt voor plafond als tafelprojec-

ACER PROJECTOREN
Acer Projectoren zijn de perfecte 
partner voor iedere presentatie. 
Voor in het klaslokaal, de aula, 
kleine en grote vergaderruimten en 
zelfs de werkplek, Acer heeft de 
passende projector. 
Alle projectoren werken met  
DLP-technologie waardoor het 
vervangen van filters en het in-
branden van beeld verleden tijd is 
en er geen verloop is in de kleur-
weer-gave. Alle Acer projectoren 
zijn voorzien van 2 jaar garantie, 
uitbreidbaar tot 5 jaar. Met een 
veelzijdige line up van entry tot high 
end kan iedere aanvraag van de 
juiste projector voorzien worden.

DLP
DLP staat voor Digital Light Processing en 
is een door Texas Instruments uitgebrachte 
techniek. Heel simpel gezegd werkt het met 
heel veel, tot wel 1,3 miljoen kleine spiegeltjes 
(pixels), die kunnen kantelen. Ze kunnen naar 
het licht toe kantelen en zo het licht weer-
kaatsen of ze kunnen van het licht afkantelen 
waardoor er geen licht wordt door gelaten. 
Om kleur weer te kunnen geven wordt er 
gebruik gemaakt van een snel draaiend trans-
parantwieltje met daarop de primaire kleuren 
(rood, groen en blauw). Door hier op het juiste 
moment lichtstraaltjes door te spiegelen wordt 
er kleur verkregen. Een demo van deze tech-
niek is te vinden op http://www.dlp.com. 

De voordelen van DLP t.o.v. LCD
•  Bij DLP is het raster om de pixels veel 

minder zichtbaar, doordat de pixels 
dichter bij elkaar geplaatst kunnen 
worden; 

•  Met DLP kunnen veel hogere ‘echte’ 
contrastwaarden verkregen worden; 

•  DLP chips hebben een veel langere 
levensduur (tot wel 100.000 uur); 

•  DLP projectoren kunnen veel kleiner 
gemaakt worden. 

Hoe werkt DLP? 
Naast DLP zijn er ook veel computer 
projectie-systemen die zijn gebaseerd 
op LCD technologie, die de neiging 

hebben tot wazige en vage beelden. 
DLP maakt gebruik van zeer kleine 
spiegels gehuisvest op een unieke vorm 
microchip bekend als een DMD (Digital 
Micromirror Device). Een DMD is een ge-
heugenchip met scharnierende, micro-
scopische elektromechanische spiegels, 
een voor elke pixel op het scherm. Het 
aantal spiegels gebruikt in een DMD is 
gelijk aan de resolutie van de getoonde 
foto. 800x600, 1024x768, 1280x720 
en 1920x1080 (HDTV) zijn enkele van 
de meest voorkomende DMD maten. 
De spiegels in een DMD kunnen snel 
worden verschoven naar aanleiding van 
het licht door de lens.  

Voordelen van DLP 
•  DLP geeft uitstekende beeldkwaliteit, 

de opnamen zijn scherp
•  Goed beeld in verlichte ruimte
•  Licht en compact
•  Consistente prestaties gedurende 

gehele levensduur
•  Uitstekend contrast en kleurdiepte

Acer combineert de beste draagbare en 
ultradraagbare DLP™ technologie met 
microformaat chipsets om zo plattere, 
lichtere en volledig programmeerbare 
projectoren te creëren voor veeleisende 
bedrijven en gebruikers van home enter-
tainment.



CASE STUDY CARMEL COLLEGE

H
et Twents Carmel College is een rooms-
katholieke scholengemeenschap die 
voor Noordoost-Twente een breed 
aanbod voortgezet onderwijs verzorgt: 
praktijkonderwijs, vmbo met leerwegon-
dersteunend onderwijs, havo en vwo 

(atheneum en gymnasium). De school is elf jaar ge-
leden ontstaan uit een fusie van verschillende onder-
wijsinstellingen. Heel lang hebben die op ICT-gebied 
niet of nauwelijks samengewerkt. “Om beter aan de 
vraag van het onderwijs te voldoen, ontkom je echter 
niet aan meer standaardisatie”, zegt teamleider van de 
ICT-dienst Maikel Scholten. “Ontwikkelingen in bijvoor-
beeld digitale lesmethoden gaan steeds sneller, wat 
vereist dat wij als ICT-afdeling steeds sneller inspelen 
op de wensen van docenten. Dat lukt alleen als je de 
basis goed op orde hebt.”

Europese aanbesteding
Begin dit jaar is er daarom een centrale ICT-dienst 
gekomen, die wordt ondersteund door servicedesk-
medewerkers op de locaties. De locaties zijn het afge-
lopen jaar alle zes voorzien van een draadloos netwerk 
waar zowel docenten, ondersteunend personeel als 
leerlingen toegang toe hebben. Om het beheer van 
de werkplekken te vereenvoudigen, implementeert de 

ICT-dienst nu een uniforme werkplekomgeving. Niet 
alleen stapt de school over naar Microsoft Active Di-
rectory en gaat iedereen werken op dezelfde Outlook-
mailomgeving, ook de willekeur aan notebooks en pc’s 
wordt stap voor stap vervangen door computers van 
één merk.
Scholten licht toe: “Tot voor kort had iedere locatie zijn 
eigen hardwareleverancier. Er waren maar liefst acht 
merken in omloop, en nog veel meer verschillende 
type- en serienummers. Om sneller nieuwe software 
te kunnen installeren en het beheer te vereenvoudigen 
hebben we besloten de bestaande computers uit te 
faseren en over te stappen op één merk.”
Vanwege de omvang van het project – het gaat in 
totaal om ruim 1200 werkplekken, waarvan bijna 
300 notebooks – was het TCC verplicht het project 
Europees aan te besteden. Bij die aanbesteding is 
de school begeleid door facilitair inkoopadviesbureau 
Inkada. “Je hakt zelf niet iedere dag met dat bijltje. Het 
is heel belangrijk dat je de aanbesteding goed opstelt, 
want je kunt daar later niet meer op terugkomen”, 
aldus Scholten.

Innovatie
Het bepalen van de eisen waaraan de computers 
moesten voldoen was lastig, zegt Scholten. “De 

ontwikkelingen gaan snel. Je weet 
vandaag niet hoeveel sneller de chips 
in de volgende generatie notebooks 
en pc’s zijn. Bovendien verandert het 
onderwijs voortdurend. Nieuwe lesme-
thoden vereisen krachtiger notebooks. 
En het ene schooljaar heeft een docent 
nog helemaal geen behoefte aan een 
dvd-speler, maar het jaar erop wel.”
Speciaal aandachtspunt in de aanbe-
steding was dan ook hoe zou worden 
omgegaan met innovatie. Scholten: 
“Je kunt vooraf wel bepalen hoeveel 
pc’s en notebooks je wilt vervangen, 
maar nog niet door welke types. Want 
je weet niet wat er op dat moment in 
de toekomst beschikbaar is en wat de 
behoefte is. Dat kun je niet van tevoren 
in een contract vastleggen. Dat moet 
je in goed overleg met de leverancier 
bepalen.”
Met hulp van Inkada zijn al deze 
aspecten meegenomen in de aan-
besteding. Een belangrijk criterium 
was dat de leverancier moet kunnen 
garanderen dat hij de types waar TCC 

TWENTS CARMEL COLLEGE UNI  FORMEERT WERKPLEKKEN

Maikel Scholten: 

“Wij kunnen het onderwijs 

steeds beter faciliteren, 

mede dankzij de stabiele 

werkplekomgeving.”

“De ICT-afdeling  
moet steeds sneller 

inspelen op de wensen 
van docenten”
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De zes locaties van het 
Twents Carmel College  
hadden tot twee jaar 
geleden ieder hun  
eigen ICT-infrastructuur,  
werkplekomgeving  
en ICT-dienst. Stap 
voor stap uniformeert 
de school de volle-
dige ICT-omgeving. De 
vervanging van de vele 
verschillende merken 
en typen computers is 
hiervan een belangrijk 
onderdeel.
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CARMEL COLLEGE CASE STUDY

TWENTS CARMEL COLLEGE UNI  FORMEERT WERKPLEKKEN
voor kiest minimaal vijftien maanden lang 
kan leveren. “Dat betekent dat de partner 
met wie we in zee zouden gaan zelf ook 
voorraad zou moeten aanleggen voor het 
geval de fabrikant met een bepaald type 
stopt”, zegt Scholten.

Partnership
Switch kwam als beste uit de bus. Deze 
ICT-dienstverlener schreef in met Acer 
Benelux. “Onze relatie met Acer Benelux 
is een hecht partnership”, zegt algemeen 
directeur Bob Vos van Switch. “Zaken-
doen is gunnen en vertrouwen. Waar we 
met de meeste fabrikanten een prima 
zakelijke relatie hebben, gaat het bij Acer 
Benelux een stap verder. We zijn elkaars 
verlengstuk. Acer Benelux denkt met ons 
en onze klant mee. Ze verdiepen zich in 
de situatie en zijn flexibel als het aan-
komt op de invulling van de vraag. Het 
verbaast me daarom niet dat wij samen 
deze aanbesteding hebben gewonnen.”
Scholten van het TCC vult aan: “Als je zo’n 
Europese aanbesteding in de markt zet, 
kun je geen invloed meer uitoefenen op de 
uiteindelijke keus. De praktijk leert dat wij 
de aanbesteding goed hebben gedaan, 
want de dienstverlening door Switch is uitstekend. Hoe-
wel veel medewerkers natuurlijk andere merkvoorkeuren 
hadden, zijn de meesten nu blij met Acer, want alles 
draait stabiel en we hebben nagenoeg geen problemen. 
En gaat er eens een notebook of pc kapot, dan komt 
Switch meteen om ‘m te repareren of vervangen.”

Op voorraad
Nog niet iedereen werkt momenteel op een Acer-
computer, want de oude apparatuur wordt langzaam 
uitgefaseerd. “In drie jaar tijd wordt ons volledige 
computerbestand vervangen”, weet Scholten. Switch 
heeft een afgeschermde klantenwebsite voor TCC ge-
bouwd waar alleen de typen staan waar voor gekozen 
is. “Vroeger was er oneindig veel keus. Nu zijn er drie 
typen notebooks, waar afhankelijk van de behoeften 
voor wordt gekozen. Hetzelfde geldt voor monitoren: 
we hebben nu drie formaten, that’s it. Medewerkers 
moeten daar wel aan wennen, want die waren veel 
meer vrijheid gewend. Maar ze merken ook dat die 
uniformiteit zorgt voor meer stabiliteit en voor snellere 
hulp bij eventuele problemen. Het vergt enige opvoe-
ding van onze kant, maar we zien wel dat dit vruchten 
afwerpt.”

Switch heeft kleine aantallen op voorraad van waar-
uit snel kan worden geleverd. Als complete lokalen 
worden vervangen en het dus om grotere aantal-
len gaat, maakt Switch een aparte offerte. Dat loopt 
soepel, meent Scholten. “Doordat de aantallen groter 
zijn en we ons voor langere tijd 
hebben vastgelegd, krijgen we veel 
betere prijzen en voorwaarden dan 
voorheen. Zo geeft Switch ons nu 
vier jaar garantie on-site. Hierdoor 
hebben we ook meer grip op de 
kosten.”

Professionalisering
Al met al maakt het TCC een grote 
professionaliseringsslag door. “Stap 
voor stap verbeteren en uniformeren 
we onze basisinfrastructuur. We zijn daardoor steeds 
minder tijd kwijt aan dagelijkse beslommeringen op het 
gebied van onderhoud en beheer en hebben de handen 
meer vrij om in te spelen op de wensen van het onder-
wijs. En dat is uiteindelijk toch onze taak: het onderwijs 
zo goed mogelijk faciliteren. Daar slagen we steeds beter 
in, mede dankzij de stabiele werkplekomgeving.

Bob Vos: 

“Acer Benelux denkt met 

ons en onze klant mee.”

“Gaat er eens een  
notebook of pc kapot, 

dan komt Switch  
meteen om ‘m te  

repareren of vervangen.”
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PROGRAMMA ACER EDUCATION PARTNER

ACER EDUCATION PARTNER-PROGRAMMA

Bedrijfsnaam Adres Plaats Postcode Telefoonnummer Fax Website 

Actacom Nederland B.V. Maarssenbroeksedijk 51A Utrecht 3542 DM 030-2489777 030-2489778 www.actacom.nl

do-it automatisering Bieslook 2E Didam 6942 SG 0316-294111 0316-294050 www.doit-automatisering.nl 

emjee ICT-diensten De Vijf Boeken 12C Nieuwerkerk a/d IJssel 2911 BL 0180-399869 0180-399980 www.emjee.nl 

I.T.S. Computers B.V. Nieuwstraat 6B Leidschendam 2266 AD 070-3203200 070-3203201 www.itscomputers.nl

ICT Primair Sprendlingenstraat 33 Oisterwijk 5061 KM 013-5299764 013-5286173 www.ictprimair.nl

Ifective Koekoeksweg 3 ‘t Harde 8084 GN 0525-637212 0525-653444 www.ifective.nl

Infotheek Groep N.V. Dorus Rijkersweg 15 Leiden 2315 WC 071-8001557 071-8001406 www.infotheek.nl 

Projaxion Kaagschip 14 Houten 3991 CS 030-6585600 084-2209983 www.projaxion.nl 

Station to Station Station Pompmolenlaan 26 Woerden 3447 GK 0348-446963 0348-446936 www.stationtostation.nl 

Switch Automatisering B.V. Marconistraat 1 Oldenzaal 7575 AR 0541-573700 0541-517244 www.switch.nl

The Rent Company Westeind 11C Rosmalen 5245 NL 073-5231420 073-5231490 www.rentcompany.nl

Vitasys B.V. Perenmarkt 6 Zwaagdijk-Oost 1681 PG 0228-594080 0228-594085 www.vitasys.nl

WinSys B.V. Kromhoutstraat 54A IJmuiden 1976 BM 0255-540333 0255-527562 www.winsys.nl

Bedrijfsnaam Adres Plaats Postcode Telefoonnummer Fax Website 

eConcept SPRL (Ligny) Rue Saint-Nicolas 25 Ligny (Sombreffe) B-5140 +32 (0) 71887086

Educorner B.V.B.A. Bredestraat 5 Oostakker B-9041 +32 (0) 92779012  www.educorner.eu 

EDUPartner Parklaan 69 bus 1 Sint-Niklaas B-9100 +32 (0) 32962367 +32 (0) 33368716 www.vdfsolutions.be

Eurosys Business Center Centrum Zuid 1527a Houthalen B-3530 +32 (0) 11609010 +32 (0) 11526582 winkel@eurosys.be 

Infotheek BVBA Schaliënhoevedreef 20T Mechelen B-2800 +32 (0) 28082327  www.infotheek.be 

LB Computer Systems Zavelstraat 65 Zonhoven B-3520  +32 (0) 11817703  +32 (0) 11824859  www.lbcs.be

ACER EDUCATION PARTNERS IN NEDERLAND:

ACER EDUCATION PARTNERS IN BELGIË:

In maart 2010 startte  
Acer het Acer Education 
Partner-programma. Het doel 
is beter te begrijpen wat de 
specifieke ICT-behoeftes zijn 
in het onderwijsveld. Zo kan 
Acer de juiste producten voor 
de educatieve markt blijven 
ontwikkelen en aanbieden.

A
cer heeft zich de laatste jaren gecom-
mitteerd om het onderwijs te helpen 
verbeteren en te moderniseren door 
het aanbieden van de juiste ICT-op-
lossingen voor het klaslokaal van de 
21e eeuw. Jongeren leren nu eenmaal 

makkelijker vanaf een scherm dan vanuit een boek en 
het onderwijs zal zich daaraan moeten aanpassen. 
Lesmateriaal zal digitaal worden en in de aanschaf 
van leermiddelen zal de aandacht verschuiven van 
de aankoop van boeken naar de aanschaf van ICT.

GECOMMITTEERD AAN HET ONDERWIJS
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ACER EDUCATION PARTNER PROGRAMMA

PARTNER-PROGRAMMA

Gespecialiseerde partners
Acer bedient de onderwijsmarkt in de Benelux met 
een groep van 19 gespecialiseerde partners. Met 
deze Education Partners bestrijkt Acer Benelux het 
hele onderwijsveld, van basisonderwijs tot en met uni-
versiteiten, hogescholen en ROC’s. Het programma 
staat open voor resellers die in staat zijn waarde toe 
te voegen aan de producten 
van Acer. Om de verbonden-
heid met de onderwijsmarkt te 
onderstrepen, is Acer Benelux 
met zijn partners aanwezig op 
educatieve vakbeurzen zoals 
de NOT in Nederland en de 
Britse onderwijsbeurs BETT.
Acer heeft bewust gekozen 
voor haar Education partners 
vanwege hun specialisme. 
Stuk voor stuk leveren deze partners een totaaloplos-
sing voor de onderwijsmarkt. Ze voorzien de stan-
daard besturingssystemen en applicaties van een op 
het onderwijs toegesneden grafische schil. Omdat 
aanschaftrajecten in het hoger onderwijs veelal via 
aanbestedingen lopen, beschikken Acer Education 
Partners over een ruime kennis van tenders.

Met de Education 
Partners bestrijkt Acer 

Benelux het hele 
onderwijsveld, van 

basisonderwijs tot en 
met universiteiten,  
hogescholen en 

ROC’s

Speciale onderwijsproducten
Acer heeft een aantal speciale producten ontwik-
keld die zijn toegesneden op de educatieve markt, 
waaronder het TravelMate TimelineX-notebook en 
de Veriton L-serie pc. Met het TravelMate TimelineX-
notebook kunnen leraar en leerling een volledige 
schooldag werken zonder stroom. De accu kan 
vervolgens na schooltijd worden geladen, waarna 
de TimelineX klaar is voor een volgende schooldag 
van acht uur stroomloos werken. Tevens zijn de 
TravelMate modellen uitgerust met een magnesium 
alloy behuizing welke 20 maal sterker is dan een 
kunstof behuizing. Het efficiënte energieverbruik van 
het lichte en ultradunne notebook is goed voor de 
kostenbeheersing en voor het milieu. De TravelMate 
TimelineX is al in de fabriek voorzien van een 5GHz 
wireless card die een betere draadloze verbinding 
mogelijk maakt, ook in betonnen schoolgebouwen. 
Omdat geen concessies zijn gedaan aan veiligheid, 
prestaties en beheerbaarheid is dit notebook bij 
uitstek geschikt voor gebruik in het onderwijs.
De ultracompacte behuizing en het twintig procent 
lagere stroomverbruik maken van de Veriton L-serie 
een ideale pc voor gebruik in het onderwijs. De pc 
heeft een externe voeding die interne koeling on-
nodig maakt; dat maakt hem fluisterstil (<28dB). De 
Veriton L-serie is eenvoudig te beheren en heeft een 
garantie van drie jaar, waarvan het eerste jaar onsite.
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Speciaal voor de  
onderwijsmarkt heeft 
Acer in de Benelux 19 
Acer Education Partners  
aangesteld. Dit zijn stuk 
voor stuk partners met 
specialistische kennis en 
ervaring in uw branche. 
Alle Acer Education  
Partners beschikken 
over veel ervaring in de  
ondersteuning van  
onderwijsinstellingen bij 
het implementeren van 
ICT-trajecten. Op deze 
pagina’s stellen deze 
specialisten zich kort 
aan u voor, zodat u een 
indruk krijgt wie deze 
partners zijn.

NEDERLAND

ACTACOM
Actacom bestaat sinds 1989 en biedt vanaf 1999 ICT-oplossin-
gen gericht op het onderwijs. Door toepassing van innovatieve, 
doch bewezen technische oplossingen bieden wij scholen meer 
gebruiksgemak. Vanuit deze werkwijze was de selectie voor 
Acer als hardwarepartner een logische keuze. In 2010 heeft Ac-
tacom een nieuw concept ontwikkeld waarbij scholen kunnen 
kiezen voor een hosted, non-hosted of een hybride oplossing. 
Actacom is heel flexibel, inventariseert eerst goed uw wensen 
en biedt vervolgens een passende oplossing. Onze pijlers zijn:
Innovatie: door toepassing van nieuwe technieken zorgen wij 
ervoor dat onze producten beter zijn afgestemd op uw wensen.
Communicatie: we stemmen graag uw wensen goed af met de 
mogelijkheden van onze producten. Zo bieden wij bijvoorbeeld 
gebruikers de mogelijkheid om Actacom te laten participeren bij 
de ICT-vergaderingen.
Ondersteuning: wij vinden het heel belangrijk dat we scholen 
ondersteunen om resultaten te behalen met de inzet van onze 
ICT-oplossingen. Daarom bieden wij allerlei ondersteunende 
educatieve diensten, zoals trainingen.
www.actacom.nl

DO-IT
DO-IT @ School is specialist in schoolautomatisering en officieel 
Acer Education Partner. Wij zijn een relatief kleine organisatie, 
maar daardoor ook zeer flexibel. Voor ons staan uw wensen en 

uw situatie altijd centraal.
Wij zijn meer dan leverancier. 
Naast onze adviseurs staan ook 

onze technische servicemede-
werkers voor u klaar. Zij monteren, 

installeren en onderhouden uw produc-
ten met uiterste zorg. Ook beschikken wij 

over trainers die u en uw collega’s wegwijs 
maken en u leren hoe u optimaal gebruik kunt maken van 

de producten. Wij bieden u innovatieve en betaalbare IT-oplos-
singen voor het onderwijs van Acer. Zo voorziet u uw leerlingen 
in hun digitale behoeften en faciliteert u educatieve middelen 
die creativiteit prikkelen, analytisch denken en probleemoplos-
send werken bevorderen en bijdragen aan de communicatieve 
vaardigheden. Vanzelfsprekend zijn wij u niet alleen graag van 

dienst bij het opzetten en implementeren van uw automatise-
ring, wij maken uw medewerkers desgewenst ook wegwijs via 
cursussen of informatiedagen. 
www.doitatschool.nl

EMJEE
Onder de leus ‘klasse(n)werk in ICT’ levert emjee ICT diensten 
aan scholen een modern, veilig en gebruiksvriendelijk onder-
wijskundig netwerk, dat leraren stimuleert om ICT als toekomst-
gericht hulpmiddel in te zetten in het onderwijs van vandaag 
en morgen. We doen dit als Acer Education Partner op een 
degelijke en betrouwbare manier, met apparatuur die goed past 
in onze Utopia school-werkomgeving.
Wij willen ons onderscheiden door binnen ons standaard 
servicecontract een verrassend compleet aanbod van diensten 
te bieden, waarin bijvoorbeeld ook ondersteuning op locatie 
valt. We denken actief mee met onze klanten op welke wijze ze 
hun netwerk onderwijskundig optimaal kunnen benutten. We 
streven naar een langdurige relatie met onze klanten en besef-
fen dat dit alleen lukt wanneer zij ook daadwerkelijk tevreden 
zijn over onze dienstverlening. Uiteindelijk gaat het niet om 
computers, notebooks en tablets, maar om het rendement dat 
je ermee bereikt. En dat vereist klasse(n)werk in ICT!
www.emjee.nl

ITS COMPUTERS
I.T.S. Computers B.V. is een professionele automatiseringspart-
ner voor nu al meer dan 450 onderwijsinstellingen. U kunt bij ons 
terecht voor complete netwerken en alle daarbij behorende rand-
apparatuur. Wij zijn merkonafhankelijk dealer voor alle A-merken. 
Voor pc’s zijn wij onder andere officieel Acer Educatie-partner en 
zijn blij met dit degelijke product en goede serviceafhandeling.
Voor het beheer van netwerken hebben wij verschillende 
servicepakketten, die wij volledig op maat maken naar de spe-
cifieke wensen van de klant. Wij hebben een skilled servicedesk 
die heel veel zaken op afstand voor u kan regelen. Al onze me-
dewerkers zijn ITIL- en Microsoft-gecertificeerd. Betrokkenheid 
en persoonlijke benadering staan bij ons hoog in het vaandel.
www.itscomputers.nl

ICT PRIMAIR – REINDERS OISTERWIJK
Acer Educatie partner, helemaal ICT Primair! ICT Primair is on-
derdeel van Reinders Oisterwijk, totaalleverancier voor onderwijs 
en kinderopvang. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren, instal-
leren en ondersteunen van hardware en netwerken binnen het 
onderwijs. Vanuit een onderwijskundige benadering leveren wij 
u de ICT-faciliteiten die bij uw basisschool én onderwijsvisie pas-
sen. De visie en doelen van Acer Benelux gaan hand in hand met 
onze visie vernieuwend leren in een ICT-leerrijke omgeving.
ICT Primair staat voor kwaliteit, vernieuwing, duurzaamheid en 
focus op educatie en juist daarom is de samenwerking met 
Acer in het Educatie-programma een grote aanwinst. Samen 
met andere partijen participeren wij in vernieuwende onder-
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wijsprojecten. De Acer Education-netbooks worden binnen 
drie grote onderwijsstichtingen in Nederland gebruikt waarbij 
de kinderen volop gebruik maken van sociale media en sociale 
netwerken. Meer informatie over alle ICT-producten, diensten 
en ondersteuning staat op
 www.ictprimair.nl of www.reinders-oisterwijk.nl.

IFECTIVE - ONDERWIJSLAPTOP.NL
De laptop neemt een steeds prominentere plaats in in het on-
derwijs. Geen wonder, want de veelzijdigheid en flexibiliteit van 
de laptop komt studieresultaten ten goede. Veel onderwijsin-
stellingen bieden studenten de mogelijkheid om tegen gunstige 
voorwaarden een laptop te bemachtigen via een zogeheten 
laptopproject. Voor ICT-coördinatoren betekent dit vooral: (veel) 
werk aan de winkel! Onderwijslaptop.nl biedt uitkomst.
Onderwijslaptop.nl ontzorgt onderwijsinstellingen, docenten en 
ICT-coördinatoren door de volledige uitvoering van een laptop-
project voor haar rekening te nemen. Vanaf de samenstelling 
van de technische specificaties tot de communicatie met alle 
belanghebbenden en de tijdige uitlevering - voor aanvang van 
het studiejaar! - van compleet geconfigureerde laptops.
Een sterk punt van Onderwijslaptop.nl is de standaard garan-
tietermijn naar keuze, de verzekering met een heel laag eigen 
risico en de uitstekende (hardware)support: reparatie en/of 
bruikleen binnen drie werkdagen! Studenten hoeven bij onver-
hoopte calamiteiten dus nooit lang zonder hun laptop te zitten.
www.onderwijslaptop.nl

INFOTHEEK
Al twintig jaar benaderen IT-managers Infotheek voor advies op 
het gebied van Voordelig Automatiseren. Infotheek helpt klanten 
in diverse marktsegmenten te besparen op IT-kosten. Het 
IT-bedrijf levert nieuwe, nieuwe voorlaatste en refurbished appa-
ratuur uit voorraad en maakt verlenging van de lifecycle van IT 
mogelijk, wat klanten veel tijd en geld op beheer en onderhoud 
van hardware bespaart.
In 2009 opende Infotheek vestigingen in Duitsland en Zwe-
den. In 2010 is België daarbij gekomen. Dit jaar is de Spaanse 
vestiging een feit, en is er een tweede Zweedse vestiging 
bijgekomen.
Infotheek heeft de Acer Platinum status. Door het verkrijgen 
van deze status kan Infotheek op een aantal voordelen van 
Acer rekenen. Vooral het directe en korte schakelen wordt door 
de sales- en productteams als erg prettig ervaren. Verder kan 
Infotheek de technische en marktspecifieke kennis van Acer 
direct inzetten en heeft Acer een speciale channel certificering 
ontwikkeld - Acer Education Center.
www.infotheek.nl

PROJAXION
10 jaar onafhankelijke pc-projectbegeleiding voor eindgebrui-
kers in het onderwijs: productselectie, proactieve projectbe-
geleiding, volledige uitvoering, aflevering aan huis, uitgebreide 
service en nazorg. De computer is onlosmakelijk verbonden 
met het onderwijs. Veel onderwijsorganisaties stellen hun deel-
nemers graag in de gelegenheid om op een verantwoorde 
manier over een betaalbare computer te beschikken. 
Projaxion is daarom al 
tien jaar actief in het 
ontwikkelen en uitvoeren 
van diensten om deze 
service te verlenen. 
Een kwalitatief goed en 
aantrekkelijk geprijsd 
aanbod staat daarbij 
centraal. Dankzij onze 
volledige projectbegeleiding en -uitvoering zijn opleidin-
gen in staat hun deelnemers voordelig van een computer te 
voorzien, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over de 
uitvoering of nazorg van het project.
Projaxion werkt daartoe samen met de andere in deze uitgave 
genoemde geautoriseerde partners van Acer en begeleidt on-
derwijsinstellingen bij de inrichting, productkeuze en uitvoering 
van het project. Een goed project zonder zorgen begint met 
een goede voorbereiding.
www.projaxion.nl

STATION TO STATION
Station to Station heeft onderwijskundige kennis om u te onder-
steunen bij aanschaf, gebruik en beheer van ICT. Onze medewer-
kers zijn bijna dagelijks aanwezig in de klas en kennen uw uitdagin-
gen. Als dochteronderneming van KPN zijn wij uw specialistische 
partner voor producten en dienstverlening van KPN, specifiek voor 
het onderwijs. Hierdoor bieden wij u totale ICT-ontzorging. Van 
advies over optimaal gebruik van uw interactieve LCD-scherm of 
digibord tot beheer van een compleet netwerk. Zodat:
•  Leerlingen en medewerkers digitaal kunnen samenwerken 

binnen en buiten de school en altijd veilig kunnen internetten.
•  Het vaste- en draadloze netwerk van de school optimaal be-

heerd is en bestanden veilig toegankelijk zijn vanaf elke locatie.
•  Er altijd een back-up beschikbaar is en uw computers elke 

dag opstarten.
•  Uw school altijd bereikbaar is.
•  Het ICT-beleid aansluit bij uw onderwijsvisie en uw medewer-

kers opgeleid zijn ICT juist te gebruiken in de lespraktijk.
•  Het interactieve LCD-scherm op de juiste plek hangt in de 

klas en u optimaal weet in te zetten tijdens de les.
www.stationtostation.nl
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SWITCH
U zoekt een ICT-partner mét onderwijsgevoel? Maak eens 
vrijblijvend kennis met dé ICT-specialist voor het onderwijs: 
SWITCH. Een adviseur met een nuchtere kijk op automatise-
ring én gevoel voor onderwijs. Door ruim 25 jaar ervaring kent 
SWITCH de specifieke vraagstukken, behoeften en randvoor-
waarden van scholen: van primair en voorgezet onderwijs tot en 
met universiteiten. Wat zijn uw ICT-behoeften? Meer wireless? 
U overweegt cloud computing? Of wilt u vooral meer rende-
ment halen uit uw ICT-budget? Onze ruim honderd specialisten 
adviseren scholen in het hele land over optimalisering van 
hun werkprocessen, door slimme oplossingen te ontwerpen, 
implementeren en beheren. Wij werken graag met bewezen 
oplossingen en technieken. Waar nodig worden vooruitstre-
vende oplossingen ingezet, maar wel doelgericht: wat levert het 
u op? Dat is ons uitgangspunt. Switch onderschrijft volledig de 
visie van Kennisnet: Vier in Balans Plus. Naast goede hardware 
en software staat hierin de visie van een school en deskundig-
heid van docenten centraal. Ook hierover denken wij graag met 
u mee.
www.switch.nl

THE RENT COMPANY
The Rent Company is een onderneming die staat voor re-
sultaatgerichte verhuur van hardware-oplossingen op maat 

speciaal voor het onderwijs. Wij 
maken huren voor u aantrekkelijk, 
middels ons voor onderwijsinstel-
lingen ontwikkelde huurconcept, 

het Easy4U-abonnement. 
Deze abonnementsvorm 
is toepasbaar voor het 
mobiele computerlokaal 
(Multidock), notebook- 
of tablet-projecten voor 
docenten of studenten 
en digitale school-
bordoplossingen. Het 
voordeel van dit concept 
is dat u apparatuur 

renteloos kunt huren inclusief service 
en verzekering voor zorgeloos computergebruik. Aan het einde 
van de looptijd heeft u de mogelijkheid om de apparatuur over 
te nemen tegen een vooraf gestelde koopoptie.
www.therentcompany.nl

VITASYS
Automatisering in het onderwijs is een thema dat snel aan 
belang wint. Uiterst belangrijk hierbij is dat u nu de juiste keus 
maakt voor jaren. Vitasys verdiept zich als geen ander in deze 
materie en helpt u de nodige stappen vooruit te denken.
Een kleine keus uit Vitasys Educatie Oplossingen:
•  Digiborden voor vrijwel alle denkbare toepassingen.  

Gekoppeld aan een projector of pc, zijn onze interactieve 
digiborden een enorme verbetering ten opzichte van het 
ouderwetse schoolbord.

•  Software speciaal toegesneden op onderwijs en educatie, 
voor het bijhouden van leerlinggegevens, schooladministratie, 
huiswerk en afspraken. Wij helpen u op weg met een uitge-
breid en volledig pakket.

• I ntranetsystemen met inlogmogelijkheden. Voor onderwijzers 
en ouders die ook graag willen weten wat het huiswerk of de 
voortgang van hun kinderen is.

www.vitasys.nl

WINSYS
WinSys uit IJmuiden is inmiddels alweer elf jaar een bekend 
ICT-gezicht in het primair onderwijs. Onze dienst Live SCHOOL, 
de serverloze basisschool, richt zich op vernieuwing en de 
toekomst door middel van een cloud-omgeving. Hierdoor is 
het mogelijk om uw bestanden en data te benaderen waar én 
wanneer u maar wilt.
Live SCHOOL is een totaaloplossing met bijna onbeperkte 
koppelmogelijkheden. Ingewikkeld gedoe? Helemaal niet. Live 
SCHOOL werkt zonder complexe of onherkenbare startscher-
men. Dankzij de ‘look & feel’ van Windows is Live SCHOOL 
voor iedereen herkenbaar.
WinSys helpt scholen om te kijken waar ze over vijf tot tien jaar 
zijn en hoe ICT het onderwijs van morgen kan ondersteunen. 
Hier vinden wij in Acer een goede partner in. Ook zij zijn begaan 
met de ontwikkeling van de ICT binnen scholen. Samen hopen 
we deze klaar te maken voor de toekomst.
www.winsys.nl

BELGIË

EDUCORNER
Educorner B.V.B.A biedt totaaloplossingen voor de uitbouw van 
uw IT-infrastructuur. Onze expertise stelt ons perfect in staat om 
met u mee te denken en u een gegrond advies te geven. Zowel 
voor softwarelicenties, de inrichting van een open leercentrum, 
de uitbouw van een mobiele computerklas met een laptopkar, 
de afwerking van uw multimedialokaal en het plaatsen van 
smartboarden staat ons ervaren en vakbekwaam team klaar 
voor elk project.
Acer is hierbij een ideale partner, daar hun visie ‘Acer for Edu-
cation’ met bijhorend prijsmodel en extra’s zoals de gratis aan-
geboden Classroom Manager nauw aansluiten bij de behoeften 
van vele scholen. Bij Educorner bent u aan het juiste adres als u 
meer wenst dan enkel een doos te kopen.
Toncon, de netwerkdivisie van Educorner, ontwerpt, levert, 
implementeert, beveiligt en certificeert uw (draadloos) netwerk 
van A tot Z. En of het nu gaat om een groot of klein project: 
Educorner/Toncon is graag uw deskundige partner.
www.educorner.eu
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EDUPARTNER
EDUPartner is dé partner voor scholen en studenten die totaal-
oplossingen biedt op IT-vlak. Wij hebben een uitgebreid aanbod 
in software, hardware en infrastructuur. 
Aangezien de onderwijswereld niet op dezelfde manier bena-
derd kan worden als de bedrijfswereld, zorgen wij voor een 
brug tussen de verschillende merken en het onderwijs. Met 
Acer hebben wij hiervoor de perfecte partner gevonden om het 
onderwijs te kunnen bedienen.
Acer for Education is een speciaal concept dat in het leven is 
geroepen om prachtige oplossingen te bieden op het gebied van 
hardware voor het onderwijs. Hierdoor kunnen wij de voordeligste 
merken aanbieden aan het onderwijs, maar ook aan studenten. 
Service en garantie hebben we hoog in het vaandel. Hiervoor 
hebben we ook Acer als ideale partner voor met name de pick-up 
en return-garantie en de onsite-garantie. Dit maakt het perfecte 
huwelijk van de samenwerking tussen EDUPartner en Acer.
www.edupartner.be

EUROSYS
De Limburgse winkels van EuroSys, waaronder de megastore 
in Hasselt, zijn waarschijnlijk het best bekend bij het grote 
publiek én tevens het uithangbord van onze organisatie. Deze 
richten zich met een uitgebreid gamma aan hard- en software 
op particuliere klanten en kleine zelfstandigen. Mkb-bedrijven, 
scholen en overheden kunnen terecht bij het EuroSys Business 
Centrum Houthalen of Brussel. Zij specialiseren zich in totaal-
oplossingen voor alles wat met uw ICT-infrastructuur te maken 
heeft. De expertise en interesse in nieuwe ontwikkelingen op 
de ICT-markt koppelt EuroSys terug naar de behoeften van zijn 
klanten. Een totaalservice voor ICT aanbieden is het uitgangs-
punt voor EuroSys.
De focus van EuroSys op de education-markt blijkt uit het feit 
dat we Microsoft Authorized Education Reseller en Google 
Apps Authorized Reseller zijn. Verder bieden we diepgaande 
opleidingen aan op verschillende niveaus. EuroSys kiest voor de 
totaaloplossingen en goede prijs-kwaliteitverhouding van Acer-
producten. Samen zorgen we voor een degelijk advies voor de 
toekomst van uw school.
www.eurosys.be

INFOTHEEK
Al twintig jaar benaderen IT-managers Infotheek voor advies op 
het gebied van Voordelig Automatiseren. Infotheek helpt klanten 
in diverse marktsegmenten te besparen op IT-kosten. Het 
IT-bedrijf levert nieuwe, nieuwe voorlaatste en refurbished appa-
ratuur uit voorraad en maakt verlenging van de lifecycle van IT 
mogelijk, wat klanten veel tijd en geld op beheer en onderhoud 
van hardware bespaart.
In 2009 opende Infotheek vestigingen in Duitsland en Zwe-
den. In 2010 is België daarbij gekomen. Dit jaar is de Spaanse 
vestiging een feit, en is er een tweede Zweedse vestiging 
bijgekomen.

Infotheek heeft de Acer Platinum status. Door het verkrijgen 
van deze status kan Infotheek op een aantal voordelen van 
Acer rekenen. Vooral het directe en korte schakelen wordt door 
de sales- en productteams als erg prettig ervaren. Verder kan 
Infotheek de technische en marktspecifieke kennis van Acer 
direct inzetten en heeft Acer een speciale channel certificering 
ontwikkeld - Acer Education Center.
www.infotheek.be

LB COMPUTER SYSTEMS
Sinds de oprichting in 1996 berust de bedrijfsfilosofie van LB 
Computer Systems op een professionele benadering van scho-
len, instituten en besturen. Tal van scholen en scholengroepen 
doen al een beroep op ons voor inrichting of vernieuwing van 
een computerklas, aanleggen van volledig schoolnetwerk, 
wireless connectie door de school, kostenbesparend printen, 
componenten, toebehoren, randapparaten, software, specifieke 
dienstverlening ter ondersteuning van ICT-verantwoordelijke, 
multimedia en projectie en telefonie-oplossingen.
U stelt uw vraag aan onze accountmanager en die werkt een 
optimale oplossing op uw maat uit.
Waarom kiezen voor LB?
De klant staat centraal.
Wij streven voortdurend naar een maximale klantentevredenheid. 
Daarom willen wij u graag adviseren en begeleiden. U kunt op 
ons rekenen voor onze kennis van zaken, snelle support en ef-
ficiënte service. En dit doen we graag op een persoonlijke manier.
Oplossing op maat van uw school: van modulaire tot totaalaan-
pak, van deelprojecten tot totaaloplossingen, dienstverlening op 
uw maat.
Ook Microsoft Education Partner: MSKIS, Open ACADEMIC 
licenties.
www.lbcs.be
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