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Neem gerust contact op 
en we komen vrijblijvend

bij u langs om de 
mogelijkheden voor uw 

school te bespreken.

Stuur een mail of bel 
meteen met onze adviseur 

voor het onderwijs.

Gerhard Boersema
ICT Adviseur Onderwijs

06 10 99 05 41 | gerhard@vwc.nl

Gerhard

Boersema

ICT Totaalconcept 
voor het onderwijs



Flexibel, op maat en verrassend persoonlijk

Ons ICT totaalconcept bestaat uit verschillende modules. Met 
de modules die u kiest bouwen wij de ICT oplossing die past 
bij uw school. 

WIj zijn een  ICT totaalleverancier voor het primair onderwijs. 
Steeds meer zaken worden aan ICT gerelateerd. Denk aan 
printen, telefonie en leermethodes. We zoeken elke dag naar 
de oplossing die aansluit bij uw wensen. 

Dit betekent dat wij vooral luisteren. Luisteren naar uw 
drijfveren en ambities. Daag ons uit in uw school! Wij zien ICT 
niet als doel, maar als middel. Een middel dat ervoor zorgt 
dat de leerling centraal staat. Onze kinderen zijn immers de 
toekomst!

Service
Service staat bij ons voor structureel en persoonlijk contact, 
financiële zekerheid, snelle respons en gegarandeerde 
probleemoplossing. Het dat wij altijd voor u klaarstaan en niet 
weglopen bij vragen, problemen of storingen. Wij zien elk 
‘probleem’ als een kans! Een kans om onze klanten tevreden 
te stellen en te bevestigen dat u de juiste partij koos.

Onlineklas portal
Onlineklas is het 
meest innovatieve 
en kindvriendelijke 
cloudportal, geschikt 
voor gepersonaliseerd 
onderwijs.

Touchscreens
Door merk-onafhankelijk 
advies en bijbehorende 
trainingen, bieden wij u 
altijd de beste oplossing 
voor interactie met de 

kinderen.

ICT-scan
De ICT-scan is een 

vragenlijst die de 
huidige situatie in kaart 

brengt en uw wensen 
voor de toekomst 
en richting geeft.

Beheer en onderhoud
Een ICT omgeving vereist 
beheer en onderhoud, 
het basisconcept 
geeft stabiliteit en het 
totaalconcept ontzorgt
door financiële zekerheid. 

Telefonie
Is uw school goed 

telefonisch bereikbaar? 
Met VoIP telefonie 
is bereikbaarheid 

gegarandaard.

Printen
Printen, scannen, 

kopieren en digitaliseren 
wordt veel toegepast. Met 
het assortiment van Sharp 

en OKI hebben wij voor 
elke vraag een oplossing.

Beveiliging
Het beveiligen van data 
en de beschikbaarheid 
van uw ICTomgeving 
vereisen een optimale 
beveiliging. Tijden 
veranderen, wij 
veranderen mee.

Tablets en laptops
De wijze waarop 
uw onderwijs is 

georganiseerd bepaalt 
welk concept ingezet 

wordt. Het cloudportaal 
werkt op alle

apparaten zoals een 
Windows tablet, 

Chromebook en iPad.

Financiering
Niet voldoende budget 
voor vervanging? Maak 

gebruik van
fi nanciering in eigen 

beheer voor de aanschaf 
van tablets,

laptops, touchscreens 
e.d. 

Training
De inzet van ICT 
hulpmiddelen rendeert 
het best wanneer er 
een bijbehorende 
training wordt gegeven. 
Basistrainingen en een 
ICT Masterclass behoren 
tot de mogelijkheden.

WiFi
De WiFi oplossing van 
WatchGuard geeft de 

garantie voor
mobiel werken zonder 
problemen. WiFi in uw 

school vereist
continuïteit en 

topkwaliteit.

Onze modules

Uw school, 
onze uitdaging!


