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Google for Education
Prettig samenwerken in de klas

Google for Education is een cloud-gebaseerd pakket 

met gebruiksvriendelijke tools om leerlingen op elk 

moment, overal en op elk apparaat bij hun onderwijs te 

betrekken. Iedere leerling heeft zijn eigen beveiligde 

Google-account met overal en altijd toegang tot alle 

handige tools en documenten. Met Google for Education 

creëer je een optimale samenwerking tussen leraren en 

leerlingen en tussen leerlingen onderling.

Wat betekent Google voor mijn onderwijs?

Met Google verbeter je de samenwerking, communicatie 

en productiviteit. Je beschikt over een professionele 

Google-omgeving speciaal voor het onderwijs, met tools 

die de hele school met elkaar verbindt. 

Is Google geschikt voor mijn school?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, gaan we graag met 

je in gesprek. We kijken hoe er les wordt gegevens en hoe 

de Google oplossingen daarbij passen.

Devices en toebehoren

Met een Chromebook kan je sneller en makkelijker 

werken, zowel binnen als buiten het klaslokaal. 

Chromebooks worden geleverd met ondersteuning en 

beheer middels de Google management console licentie en 

ingebouwde toegang tot de populairste Google-apps. Elke 

leerling krijgt een volledig persoonlijke leeromgeving met 

toegang tot eigen cloud opslag, opdrachten, apps, boeken 

en video’s en ondersteuning voor cloud printing. 

Professionalisering en begeleiding van leraren

Een grote hoeveelheid aan (nieuwe) mogelijkheden, brengt 

ook uitdagingen met zich mee. Hoe gaat de school, het 

team, de leraar hiermee om? Wat zet de leraar op welk 

moment in? 

Samen zorgen wij ervoor dat de leraar de kennis heeft om 

de juiste keuze te maken tussen de aangeboden middelen. 

Dat begint met een check van de IT-vaardigheid van de 

leraar en/of het gehele team. Op basis hiervan doen we je 

een persoonlijk aanbod voor training(en). 

 

Voordelen voor je onderwijsinstelling

•  Betaalbaar

•  Eenvoudig te beheren, onderhoudsarm

•  (Samen)werken en leren in de cloud

•  Maak, deel en beoordeel opdrachten met Google Classroom

•  Op elk apparaat te gebruiken

•  Snel te implementeren en installeren

Wil je meer weten over onze ondersteuning bij 

digitaal lesgeven?
Neem dan vandaag nog contact op met Halima Sabri – Bridji, 

onze Account Manager Public. Zij gaat graag het gesprek met 

je aan om te kijken hoe wij je kunnen ondersteunen.

Halima Sabri – Bridji

Account Manager Public

Halima.sabri@buyitdirect.com

+31 23 567 1821


