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Leeuwenborgh 

'Onderwijs voor 

iedereen op ieder apparaat' 

 



Agenda 

• Aanleiding 

• Wens 

• Rol van Z-KOO hierin 

• Wat is Z-KOO 

• Waarvoor gaan we het gebruiken 

• Demo 



Wat we willen 

Iedereen Leeuwenborgh functionaliteit bieden 

Altijd, overal en.... op ieder apparaat 

 
 

Niet vrij om te doen en laten wat je wil 

Wel vrij in de te maken keuzes (deelnemer, medewerker, gast, ouder) 
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Waarom we onderwijs voor 
iedereen op ieder apparaat bieden 
• Omdat er behoefte aan is: 

– Medewerkers en studenten 

– Standaard ICT oplossing wordt niet meer geaccepteerd 

– Tablets en Smartphones zijn de realiteit 

 

• Omdat het kan: 

– Minimale inspanning en kosten 
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Onze droom realiseren 

        Onderwijs 
gebruikers 

SSC 

Opleiden/werken 

Toewijzen 

Toegang 

       Bedrijfsappl 

        Generiek 
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Er zijn meerdere wegen naar Rome 

Toegang bieden zonder functionaliteit 

(provider doet meer) 

Desktop virtualiseren 

Toegang digitaliseren 
Mobiele apparatuur 

gebruikers in beheer 

 nemen 
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Hoe we onze droom realiseren 

        Onderwijs 
gebruikers 

SSC 

Opleiden/werken: Z-KOO 

Toewijzen: FIM 

Toegang: QuarantaineNet 

          Bedrijfsappl 

        Generiek 
Office365 
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Z-KOO  …   uh, wat is dat? 

…’Een digitale computer die werkt op al m’n apparatuur’ 

 

…'Het beheren van ICT wordt met Z-KOO net zo eenvoudig 

als het inrichten van een iPad' 

 

…’Dit is One Golden image voor al onze 

bedrijfsapparatuur’ 

 

…’Dus nu kan ik ook m’n tablet meenemen’ 
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Wat kan met Z-KOO? 

Alle functionaliteit bieden waartoe  

een gebruiker rechten heeft 
 

Op alle apparatuur: 

• Applicaties (lokaal, web of gevirtualiseerd), 

• widgets, feeds, files en folders gebruiken 

• Berichten uitwisselen (Whatsapp maar dan voor ieder device) 

• Narrow casting/actualiteit volgen 

• Functionaliteit beheren en delen met anderen 

• Shoppen in de appstore van Leeuwenborgh 
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Wat betekent dit voor 
Leeuwenborgh 

Geen kopzorgen voor ICT 

Elke onderwijsvisie wordt ondersteund 

 

 

• Luie leerling krijgt het aangeboden 

• Actieve leerling mag zelf zijn ICT doen 

• Onderwijs(materiaal en boekenlijsten) in Appstore 
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Demo 
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Ter afsluiting 

        Connecting your digital world 


