Eerste hulp bij internetproblemen
Snel internet in de klas
Inleiding
Voor scholen wordt een betrouwbare netwerkinfrastructuur met toegang
tot snel internet steeds belangrijker, voor zowel de administratie- en
leerlingvolgsystemen als voor het onderwijs met behulp van digitale
leermiddelen. In het geval van geen of traag internet is het in de praktijk
niet eenvoudig om de oorzaak te achterhalen en dus te weten welke
leverancier eventueel ingeschakeld moet worden om het op te lossen.
Ligt het aan de wifi, het bekabelde netwerk, een trage internetaansluiting
van de schoollocatie, of een combinatie van meerdere factoren?
De scan helpt een (bovenschoolse) ict-coördinator op een eenvoudige
manier na te gaan waar de technische knelpunten zich vermoedelijk

voordoen op een schoollocatie. In een aantal eenvoudige stappen
analyseert de ict-coördinator de verbinding met het internet; van het
device tot en met de digitale toepassingen in de cloud. De informatie uit
deze analyse helpt om bevindingen en vervolgstappen te bespreken met
de schoolleiding, docenten en/of leerlingen binnen de school.
Deze informatie en het vragenschema zijn gebaseerd op advieservaringen bij scholen die problemen ondervinden met hun netwerk. De vragen
zijn praktisch ingestoken en leiden naar de juiste leverancier of naar
andere hulpmiddelen op kennisnet.nl die kunnen bijdragen aan het vinden
van de oorzaak van het probleem.

De ‘netwerkschakels’ van device naar toepassingen in de Cloud
Om een device (pc, tablet, notebook, laptop of smartphone) binnen school toegang te geven tot toepassingen op het internet zijn
verschillende schakels in het netwerk nodig. Alleen als deze allemaal goed op elkaar aansluiten is er een betrouwbare verbinding.
Deze ‘keten’ is dan ook zo sterk als de zwakste schakel. We onderkennen vijf ‘netwerkschakels’ in deze keten.
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Vragenschema: waar zit het probleem?

Met de ‘netwerkschakels’ hebben we nu zicht op de verschillende technische elementen die nodig zijn voor betrouwbare en snelle toegang tot het internet vanuit school.
Onderstaand vragenschema helpt te bepalen welke van deze schakels mogelijk de problemen op het gebied van internetsnelheid veroorzaakt. Bedenk dat niet elke
gebruiker dezelfde route aflegt door deze vragen, omdat bijvoorbeeld het device, de netwerktoegang en/of de gebruikte cloudapplicatie verschilt. Doorloop het
vragenschema vanuit meerdere perspectieven voor een beter zicht op het probleem.
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Meer info?
Zie kn.nu/ict-infrastructuur.

Colofon
De publicatie ‘Eerste hulp bij internetproblemen’ is ontwikkeld in opdracht van de VO-raad binnen
het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, in samenwerking met de PO-Raad.
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Over Kennisnet
Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en
ict. We zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur,
adviseren de sectorraden en delen onze kennis met het
primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
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