
Laat ict werken voor het onderwijs

Handreiking wifi 
Ondersteuning voor ict-coördinatoren in het primair onderwijs (po)
en voortgezet onderwijs (vo)



Wifi kan ingewikkelde materie zijn voor niet-technici. 
Informatie erover verzandt al snel in vakjargon, waar-
door het lastig is om tot een goed werkende draadloze 
infrastructuur te komen. En dat terwijl een goede 
netwerk infrastructuur essentieel is geworden voor  
leerlingen en leraren. Bijvoorbeeld bij het werken met 
(adaptief) digitaal leermateriaal ter ondersteuning van 
gepersonaliseerd leren. 

Het doel van dit document is om de ict-coördinatoren van po- en 
vo-scholen te ondersteunen bij de selectie en inrichting van 
wifi-voorzieningen.
Deze handreiking helpt de lezer om de juiste keuzes te maken bij 
vragen als:
- Welke kenmerken zijn voor mijn wifi-oplossing van belang?
- Wat doe ik met bestaande wifi: uitbreiden of vervangen?
- Hoeveel wifi-toegangspunten heb ik nodig?
- Hoe vraag ik een goede offerte aan bij ict-dienstverleners?
- Welke zaken moeten er dan in de offerte worden opgenomen?

Het eerste hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten van deze hand-
reiking. Hoofdstuk 2 biedt je met enkele eenvoudige modellen hulp 
bij het bepalen van de wifi-capaciteit die je op jouw school nodig 
hebt, uitgaande van het aantal leerlingen en enkele extra parame-
ters. Hoofdstuk 3 geeft achtergrondinformatie over wifi, wat helpt 
om gesprekken met leveranciers te voeren.
Om deze handreiking te lezen is geen diepgaande technische kennis 
nodig. Een verklarende woordenlijst van enkele onvermijdbare 
technische termen is achterin dit document opgenomen.

Inleiding en leeswijzer
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Met deze handreiking streven we naar een wifi-installatie 
die voldoet aan je daadwerkelijke behoefte. Je bepaalt die 
behoefte zelf, zodat je goed kunt beoordelen of de door 
een leverancier aangeboden wifi-voorziening aan jouw 
wensen voldoet. 

De handreiking biedt hulp bij het maken van een inschatting. Omdat 
wifi in hoge mate wordt bepaald door het gebouw waarbinnen het 
wordt gebruikt, is het voor goede ontvangst noodzakelijk een meting 
(ook wel site survey genoemd) te laten doen in de school zelf. Dit 
leidt tot een optimaal wifi-ontwerp. Zo kan blijken dat er minder 
wifi-toegangspunten nodig zijn vanwege dunne muren (minder 
demping/verlies van signaal). Omgekeerd kunnen er ook ‘wifi-gaten’ 
aan het licht komen: gebieden met te weinig dekking door gebouw-
karakteristieken, zoals betonnen muren. Met het inzicht uit de site 
survey kan je leverancier een effectief wifi-ontwerp aanbieden.

Deze handreiking helpt je een toekomstvaste en schaalbare wifi-om-
geving in te (laten) richten, waarvan uitbreiding eenvoudig mogelijk 
is. Omdat niet elke leerling of school over de allernieuwste appara-
tuur beschikt, moet het wifi-ontwerp rekening houden met het 
gebruik van ‘oudere’ apparatuur door ook achterwaartse compati-
biliteit te bieden, naast de ondersteuning van de nieuwste wifi 
standaard (802.11ac). Gebruiksgemak en flexibiliteit voor zowel de 
school als de leerling is in beide gevallen het uitgangspunt.

In deze handreiking helpen we per schoollocatie een adequate 
inschatting te maken van de benodigde wifi-capaciteit. Bij het 
wifi-ontwerp is het echter interessant om gecombineerde oplossin-
gen voor verschillende locaties of scholen te (laten) maken. Samen-
werking kan efficiency-winst opleveren, bijvoorbeeld besparingen op 
apparatuur of beheer. Ook in het verschaffen van toegang tot wifi is 
samenwerking effectief. Binnen het (internationale) onderwijs 
voorziet eduroam hierin. Participatie in deze dienst maakt het 
mogelijk om eenvoudig van wifi gebruik te maken bij collega 
eduroam-scholen. Verderop lees je hier meer over.

Draadloze voorzieningen roepen vragen op over mogelijke gezond-
heidsrisico’s. Hoewel hier geen concrete aanwijzingen voor zijn, 
werken moderne wifi-oplossingen bij voorkeur met minimale radio-
sterktes die toch een goede ontvangst bieden in het hele gebouw. 
Dit minimaliseert bovendien de kans op storingen binnen de 
wifi-voorziening en bij andere apparatuur binnen de school. Daarbij 
worden zogenaamde pico-cellen toegepast. (Zie voor meer informa-
tie de richtlijn ‘Omgaan met wifi op scholen’ op Kennisplatform.nl). 
De term ‘pico-cel’ geeft aan dat het draadloze gebruik op een klein 
gebied van slechts enkele tientallen meters plaatsvindt. Verderop in 
dit document lees je hier meer over.

Omdat de continuïteit van onderwijs belangrijk is – zeker tijdens 
toets- en examenperiodes –  wordt gestreefd naar hoge betrouw-
baarheid van wifi. Onder andere door redundantie toe te passen. Dit 
betekent dat in het ontwerp van de wifi-dekking rekening wordt 
gehouden met het uitvallen van een enkel component, waarbij dit 
wordt opvangen door omliggende componenten.

1  Gehanteerde uitgangspunten  
en aannames
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1.1 Aannames scholen algemeen
-  Groepen/klassen bestaan uit maximaal dertig leerlingen.
-   Bij het bepalen van benodigde bandbreedte gaan we uit van 

actief gebruik van moderne mobiele devices.

1.2 Aannames po-scholen
-  In po-groepen 1 en 2 worden tablets gebruikt.
 De verhouding device : leerling = 1 : 5.
-  In po-groepen 3 tot en met 5 worden tablets gebruikt.
 De verhouding device : leerling = 1 : 2, en zelfs 1 : 1.
-   In po-groepen 6 tot en met 8 worden tablets en chromebooks 

gebruikt.
 De verhouding device : leerling = 1 : 1.
-   Po-groepen 1 en 2 hebben hun eigen loka(a)l(en), in hun eigen deel 

van het schoolgebouw (geen roulatie met andere leerlingen/
groepen).

1.3 Aannames vo-scholen
-   Leerlingen en klassen rouleren door het hele gebouw. Dit geldt 

voor alle groepen in het vo.
-   Leerlingen gebruiken tablets, chromebooks of laptops.
 De verhouding device : leerling = 1 : 1.

1.4 Scope van deze wifi-handreiking
De volgende zaken worden meegenomen in deze handreiking:
-  de wifi-netwerkcomponenten
-  beheer en veiligheid van de wifi-netwerkinfrastructuur

De volgende zaken vallen buiten de scope van deze handreiking,  
maar vragen wel aandacht om wifi goed te laten functioneren:
-   de benodigde onderliggende vaste kabelinfrastructuur, actieve 

netwerkcomponenten en stroomvoorziening binnen het school-
gebouw

-  de externe internetverbinding naar het schoolgebouw

De volgende zaken vallen buiten de scope van deze handreiking:
-   gebruikte applicaties op centrale servers of in de cloud. Deze 

vormen wel het uitgangspunt bij de berekening van benodigde 
bandbreedte.

-   de apparatuur die de wifi gebruikt, zoals werkplekken voor leerlin-
gen en medewerkers (tablets, chromebooks, laptops en andere 
mobiele devices) of (mobiele) printers. De aantallen vormen wel de 
basis voor de capaciteitsberekening.

-   andere in het gebouw aanwezige apparatuur, zoals telefoons, 
signaleringsapparatuur, brandmeldsystemen, bewakings- en 
beveiligingsapparatuur, toegangssystemen, betaalsystemen, 
domotica systemen, et cetera

6



2
Wifi-
inschattingshulp 
voor scholen

7



2.1 Algemene uitleg
Door het volgen van het flowdiagram (zie paragraaf 2.2.1) kun je zelf 
een inschatting maken van de benodigde hoeveelheid wifi-toegangs-
punten in het gebouw. Het diagram is zo opgezet dat je zelf kunt 
kiezen in welke delen van het gebouw wifi-ontvangst wenselijk is. 
Een schoolgebouw is hierbij onderverdeeld in de volgende gebieden:
-  lokalen
-  gangen
-  gemeenschappelijke ruimten zoals aula, gymzaal of mediatheek
-  buitenterrein

Elk van de gebieden heeft specifieke (bouw)karakteristieken die in 
de wifi-berekening worden meegenomen. Ieder gebied heeft daar-
voor een eigen calculator.
Opmerkingen bij de flowdiagrammen:
-  Als een school uit meerdere gebouwen bestaat, kan het flow-

diagram worden gehanteerd alsof het één groot gebouw is.  
Het totale aantal lokalen, gangen, gemeenschappelijke ruimtes 
en buitenterreinen is bepalend voor de oplossing.

-  Als een school uit meerdere geografisch verspreide locaties 
bestaat, kan voor elk van de locaties deze inschattingshulp 
worden doorlopen.

-  Het beheer en de centrale controller van de wifi-voorziening 
hoeven per school/organisatie slechts één keer te worden 
afgenomen/ingericht: met name bij scholen die uit meerdere 
locaties bestaan, kan hier efficiency worden bereikt.

Ict-coördinatoren wordt geadviseerd deze inschatting te hanteren 
als referentiepunt bij het beoordelen van wifi-ontwerpen in offertes 
en de communicatie daarover met leveranciers. Zo kun je de daad-
werkelijke aantallen en omvang van de oplossing (op basis van 
metingen uit de site survey) op waarde schatten. Afwijkingen van 
deze referentie-inschatting zijn mogelijk, maar moeten met metin-
gen onderbouwd kunnen worden.
 

2 Wifi-inschattingshulp voor scholen
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2.2  Flowdiagram bij de 
inschatting van wifi-
capaciteit

2.2.1  Hoofdproces: waar is wifi in 
school gewenst?

Uitleg figuur: de totale hoeveelheid 
wifi-toegangspunten is de optelsom voor de 
afzonderlijke onderdelen van het gebouw. 
Bij elk onderdeel kies je of dat gebied wel of 
geen wifi-dekking nodig heeft. Deze keuze 
hangt direct samen met je onderwijs concept 
en de rol die mobiele devices daarin spelen 
tijdens het dagelijkse (leer)proces.

Advies

Bepaal vanuit de visie op onderwijs en het 
daaruit resulterende dagelijkse (leer)proces 
waar in het schoolgebouw gewerkt moet 
kunnen worden met mobiele devices, 
zowel door leerlingen als medewerkers.

START:
Waar is wifi in 

school gewenst?

bereken  
via subproces 

lokalen-  
wifi-schatting

Dit is het aantal 
wifi-toegangs-
punten voor  
de lokalen.

Ik wil 
wifi-dekking in  

de lokalen.

bereken via 
subproces 

gangen- wifi-
schatting

Dit is het aantal 
wifi-toegangs-

punten  
in de gangen.

Ik wil 
wifi-dekking in  

de gangen.

bereken via 
subproces  

gemeenschappe-
lijke ruimten 
wifi-schatting

Dit is het aantal 
wifi-toegangs-
punten in de 

gemeenschappe-
lijke ruimten.

Ik wil wifi-
dekking in  

gemeenschappe-
lijke ruimten.

bereken via 
subproces 

buitenterrein-  
wifi-schatting

Dit is het aantal 
wifi-toegangs-
punten op het 
buitenterrein.

Ik wil wifi- 
dekking op het 
buiten terrein.

EINDE:
wifi-capaciteit 

inschatting school

Totaal aantal  
wifi-toegangs-

punten  
in school

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

Figuur 
Bepalen waar wifi 

in school gewenst is
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2.2.2  Subproces: wifi inschatten in lokalen en gangen 

Voor het aantal wifi-toegangspunten in lokalen geldt de vuistregel: één 
per lokaal. Door één wifi-toegangpunt per lokaal te kiezen, kan het aantal 
leerlingen per lokaal (ongeveer dertig) goed worden bediend. Als er 
sprake is van grotere gemeenschappelijke onderwijsruimten waar meer 
dan dertig leerlingen werken maak dan gebruik van het daarvoor 
bedoelde subproces in 2.2.3. 

Zijn er werkplekken in de gang, dan verdient het aanbeveling daar één 
extra wifi-punt per 50 meter te voorzien. Bij grotere aantallen werk-
plekken of intensief gebruik dienen de criteria voor lokalen gehanteerd  
te worden. Wanneer een gang niet langs klassen ligt maar dient om 
gebouwen onderling te koppelen, dan is er sprake van een ‘transitgang’. 
Hiervoor is veelal geen of alleen lichte wifi-dekking nodig. 

Advies

Zorg per lokaal voor één wifi-toegangspunt dat dertig leerlingen 
bedient. Is er in de gang ook wifi nodig, houd dan rekening met 
een extra toegangspunt per 50 meter gang.
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2.2.3  Subproces: wifi inschatten in 
gemeenschappelijke ruimten 
zoals aula, gymzaal of media-
theek

Het bepalen van wifi in grote, gemeenschap-
pelijke ruimtes vereist wat meer rekenwerk. 
Aula’s, gymzalen en mediatheken beslaan 
grote oppervlaktes waardoor er vaak veel 
leerlingen en medewerkers tegelijkertijd 
aanwezig zijn. Er kan sprake zijn van licht 
gebruik (whatsappen, surfen, enzovoorts) 
maar ook zwaar gebruik (bijvoorbeeld 
multimediale toetsen en videostreaming). In 
alle gevallen moet de wifi zijn afgestemd op 
het daadwerkelijke gebruik.

Om de behoefte te kunnen inschatten volgt 
de figuur de volgende aanpak. De maximale 
afstand van een wifi-toegangspunt tot de 
gebruiker is door de lucht ongeveer 50 
meter (met vrije ‘zichtverbinding’). Indien 
opgehangen in een grote ruimte, bestrijkt 
een toegangspunt een cirkel met een 
oppervlakte van π*r2. Concreet is dit onge-
veer 7.500 vierkante meter (3,14 x 502). Als 
hoge betrouwbaarheid van belang is, pas 
dan wifi-redundantie toe en gebruik de 
halve straal als uitgangspunt, ofwel een 
oppervlakte van ongeveer 2.000 vierkante

 

subproces 
wifi-inschatting 
voor gemeen-
schappelijke 

ruimten

Er zijn  
drie bepalende 

factoren:

Factor 1:
Oppervlakte  

van de gemeen-
schappelijke 

ruimte

Factor 2:
Maximaal aantal 

gelijktijdige 
gebruikers in de 

ruimte?

Factor 3:
Aard/type wifi- 
gebruik (licht  

of zwaar)?

Vermenigvuldig 
aantal wifi-

toegangspunten 
per wifi-plaats met 

het aantal wifi-
plaatsen.

Is er wifi  
nodig in de 

gemeenschappe-
lijke ruimten

Deel aantal 
gelijktijdige gebrui  -
kers per wifi-plaats 

door 100  
of 30.

per 7.500m2

een  
wifi-plaats

Deel gelijktijdig 
gebruik  

door aantal  
wifi-plaatsen.

Dit bepaalt  
het aantal  

wifi-plaatsen in  
de ruimte.

Dit bepaalt het 
aantal gebruikers 

per wifi-plaats.

Dit bepaalt het 
aantal wifi-

toegangspunten 
per wifi-plaats.

Dit bepaalt het 
aantal wifi-

toegangspunten 
in de aula/kantine.

EINDE
 subproces 

wifi-inschatting 
voor gemeen-
schappelijke 

ruimten

ja

nee

Figuur wifi inschatten in 
gemeenschappelijke ruimten
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meter (3,14 x 252). Dan zullen omliggende wifi-toegangspunten 
eventuele ‘gaten’ in de wifi afdekken en is er betere ondersteuning 
van grote, geconcentreerde groepen gebruikers.

Met dit kengetal wordt in de figuur een grotere ruimte ingedeeld in 
meerdere wifi-plaatsen, waar in principe een wifi-toegangspunt 
nodig is voor goede ontvangst in de gehele ruimte. Als de radio-
signalen worden geblokkeerd door objecten of trappen, moet daar 
voorzien worden in extra wifi-plaatsen in het ontwerp. 
Daarna wordt op basis van het aantal wifi-gebruikers en de aard van 
het gebruik (licht of zwaar) berekend hoeveel extra wifi-toegangs-
punten per wifi-plaats nodig zijn om voldoende wifi-capaciteit 
beschikbaar te hebben bij intensief gebruik van de ruimte. 

De verdeling van het aantal gebruikers over de aula is ook van 
belang. Wanneer er heel veel gebruikers per wifi-toegangsplaats zijn,  
moeten er per toegangsplaats meerdere wifi-toegangspunten 
worden gemaakt. Voor zwaar gebruik wordt uitgegaan van dertig 
gebruikers per toegangspunt (net als in de klassen) en voor licht 
gebruik van honderd gebruikers per toegangspunt. De aanpak van 
de berekening staat toegelicht in voorgaande figuur. Per wifi-plaats 
in altijd minimaal één wifi-toegangspunt vereist.

Advies

Bepaal in grote ruimtes per 7.500 vierkante meter vloeropper-
vlakte één wifi-plaats. (Hanteer 2.000 vierkante meter voor 
hogere betrouwbaarheid en capaciteit). Houd daarbij rekening 
met obstakels en trappen. Bepaal vervolgens per wifi-plaats 
hoeveel wifi-toegangspunten nodig zijn. Deel daarbij het aantal 
gebruikers per plaats door dertig bij zwaar gebruik, of door 
honderd bij licht gebruik. Zo bepaal je het aantal wifi-toegangs-
punten per plaats en daarmee het totaal benodigde aantal 
wifi-toegangspunten voor de hele ruimte.
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2.2.4 Subproces: wifi inschatten op het buitenterrein

Wellicht is wifi-dekking op het buitenterrein voor het po (vooral 
onderbouw en middenbouw) minder van toepassing. Maar voor 
po-bovenbouw en het vo kan wifi-dekking rond de school zeker 
wenselijk zijn.

De ‘lekkage’ van wifi-ontvangst vanuit het gebouw naar het buiten-
terrein is minimaal. Dit komt door de minimale radiosterktes binnen 
eerdergenoemde pico-cellen en een goede isolatie (HR+++ glas). Om 
wifi op het buitenterrein aan te bieden adviseren we om specifieke 
(richt)antennes tegen de buitengevel te plaatsen. Zo kan het buiten-
terrein vrij precies worden ‘beschenen’ met wifi. Deze antennes 
kunnen na sluitingstijd (automatisch) worden uitgeschakeld, zodat 
eventuele veiligheidsrisico’s worden beperkt.

Subproces 
wifi-inschatting op 

buitenterrein.

Toegangs punten 
tegen gevel, met 

richtantennes  
naar terrein.

Bepaal voor elke 
3750m2 een wifi- 

toegangspunt 
(halve cirkel).

Is er wifi  
nodig op  

het buiten- 
terrein?

Dit is het aantal  
benodigde  

wifi-toegangs-
 punten.

EINDE 
Subproces 

wifi-inschatting op 
buitenterrein.

ja ja

nee nee

Figuur wifi inschatten op buitenterrein
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Een standaard wifi-antenne bestrijkt een cirkel met een straal van 50 
meter. Een (richt)antenne bestrijkt, afhankelijk van de plaatsing 
tegen het gebouw, een halve cirkel of zelfs maar een kwart cirkel. Dit 
met een oppervlakte van respectievelijk 3.750 vierkante meter of 
1.875 vierkante meter. Met dit uitgangspunt bepaal je hoeveel 
richtantennes nodig zijn om wifi op het buitenterrein te kunnen 
bieden. 
 

Advies

Beslis of en waar precies wifi-dekking in het buitengebied 
gewenst is. Bepaal vervolgens het aantal wifi-plaatsen met 
richtantennes op basis van 3.750 vierkante meter (halve 
cirkel) of 1.875 vierkante meter  (kwart cirkel) dekkings-
oppervlakte. Houd bij plaatsing rekening met obstakels op het 
buitenterrein. Plaats eventueel extra antennes op basis van 
de aanpak voor grotere ruimtes (zie 2.2.3). Zorg dat buiten-
antennes na sluitingstijd (automatisch) worden uitgeschakeld 
om eventuele veiligheidsrisico’s te beperken.

14



3
Kenmerken van 
wifi-oplossingen

15



3.1 Aantal wifi-punten
Met de modellen uit het vorige hoofdstuk heb je kunnen bepalen 
hoeveel wifi-capaciteit nodig is in jouw schoolgebouw(en). Het is 
raadzaam om bij offertes altijd een meting (site survey) te laten 
uitvoeren door een gerenommeerd bedrijf. Je weet dan het exacte 
aantal toegangspunten om tot een gegarandeerde dekking op elke 
gewenste plek in het gebouw te komen. De geboden modellen 
bieden een indicatie. Het daadwerkelijk aantal kan hoger of lager 
uitvallen door karakteristieken van het gebouw en andere zaken die 
de meting zal uitwijzen.

Wifi-omgevingen hebben vele kenmerken. Elke leverancier heeft 
eigen specifieke producten, die op die kenmerken kunnen verschil-
len. In dit hoofdstuk bespreken we daarom de eigenschappen van 
wifi-oplossingen, om je in staat te stellen de kenmerken van een 
oplossing te kunnen beoordelen en vergelijken.

Advies

Vraag je ict-dienstverlener naar de kenmerken van de aange-
boden wifi-oplossing, en vraag om een onderbouwing voor 
de keuzes die hij heeft gemaakt in het ontwerp. Let in elk 
geval op de aspecten die in de volgende paragrafen staan 
beschreven.

 

3.2 Open of gesloten systeem?
Ondanks vele open netwerkstandaarden zijn wifi-oplossingen helaas 
nog gesloten omgevingen. Dit betekent dat het nog niet mogelijk is om 
componenten van verschillende fabrikanten in één wifi-oplossing te 
combineren. Dit is een belangrijk punt van aandacht bij de uitbreiding 
of aanpassing van de bestaande wifi-oplossing.

Zorg ervoor dat je wifi-omgeving zo veel mogelijk is gebaseerd op open 
standaarden, zodat integratie met de rest van je netwerkinfrastructuur 
probleemloos mogelijk is. Welke (belangrijkste) open standaarden dat 
zijn, lees je verderop in dit hoofdstuk.

3.2.1 Wifi-band: 2,4 of 5 GHz? Of beide?

De afgelopen jaren werd wifi in de 2,4 GHz-band gebruikt. Voor 
grote omgevingen was dit problematisch, omdat er in die band 
slechts dertien deels overlappende kanalen beschikbaar zijn voor 
toegangspunten die elk hun eigen kanaal nodig hebben. Die overlap 
in kanalen resulteert in storing tussen naastgelegen wifi-toegangs-
punten, vermindert de wifi-doorvoersnelheid en komt de werking 
voor de gebruiker niet ten goede. Feitelijk kunnen daardoor maar 
drie van de dertien kanalen echt (zonder overlap) worden gebruikt. 
Dat is te weinig wanneer veel toegangspunten nodig zijn op een 
locatie.
De nieuwe wifi-band, 5 GHz, heeft dit probleem niet. In deze band 
zijn negentien kanalen beschikbaar, die niet overlappen en dus 
allemaal kunnen worden gebruikt.

3  Kenmerken van wifi-oplossingen
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De nieuwere wifi-standaarden ‘a’, ’n’ en de nieuwste standaard ‘ac’ 
maken dan ook gebruik van de 5 GHz-band. In een tussenvorm 
wordt in veel apparatuur ook het nieuwste protocol op 2.4 GHz 
aangeboden, wat al veel meer snelheid biedt. De nieuwe standaard 
‘ac’ biedt snelheden tot 1 Gbps, waarvan de helft ongeveer de 
effectieve snelheid zal zijn. Met een toegangspunt per lokaal (dertig 
leerlingen) levert de nieuwe oplossing uitstekende wifi-prestaties op, 
zelfs wanneer alle leerlingen tegelijkertijd HD-streaming gebruiken.
Eén nadelige eigenschap van het gebruik van de 5 GHz-band is dat 
die minder ver reikt dan de 2,4 GHz band. Demping door muren is 
dan ook groter dan op de oude band. Een krachtiger radiosignaal 
om dat probleem op te lossen is niet wenselijk (in verband met 
storingen en mogelijke effecten op gezondheid). Vandaar het 
eerdergenoemde advies om per lokaal te voorzien in een eigen 
wifi-toegangspunt dat op lage radiosterkte goed kan functioneren.

3.2.2 Wifi-standaard: a, b, g, n of ac?

Omdat niet alle leerlingen en medewerkers over de allernieuwste 
devices beschikken, is het van belang dat de oudere wifi-standaarden 
nog ondersteund worden. We noemen dit ‘achterwaartse compatibi-
liteit’. Maar om garanties op bandbreedte en veel zwaarder, gelijktij-
dig gebruik in de toekomst te kunnen faciliteren, dient de 
wifi-oplossing ook de nieuwste standaarden te ondersteunen. In 
deze hybride situatie zijn voorlopig alle standaarden relevant: a, b, g, 
n en ac en zowel in de 2.4 als de 5 GHz-banden. 

Advies

Wanneer je reeds (oudere) wifi hebt op basis van de 2.4 Ghz-band, 
is het wellicht zinvol om die omgeving gewoon te laten bestaan 
ten behoeve van oudere mobiele devices en daarnaast een 
nieuwe omgeving in te richten op basis van de nieuwe 5 Ghz 
band.
Heb je nog geen bestaande wifi-oplossing in jouw school, kies dan 
een omgeving die zowel de 2.4 als de 5 GHz-band aanbiedt, zodat 
je zowel oudere als nieuwere mobiele devices adequaat onder-
steunt. Zo bedien je al jouw leerlingen en medewerkers. Vraag je 
leverancier naar de installatie- en beheerkosten van beide opties. 

3.2.3 Wifi-snelheid: MIMO

Met MIMO (multi-IN en multi-OUT) technologie is een wifi-oplossing in 
staat om meerdere ‘luchtpaden’ (wifi-verbindingen) te bundelen en 
daar tegelijkertijd data over te versturen. Daarmee kunnen veel 
hogere snelheden worden geboden. Daarom is het van belang dat je 
wifi-oplossing deze technologie ondersteunt.

Advies

Zorg dat je nieuwe wifi-oplossing alle standaarden kan onder-
steunen. Vraag daarbij ook specifiek voor onder steuning van 
MIMO, zodat met jouw wifi-installatie ook hogere snelheden 
mogelijk zijn.
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3.3 Beveiliging
De wifi-omgeving moet volledig veilig te gebruiken zijn. Daarvoor  
is ondersteuning van onderstaande wifi-functionaliteit van belang:
-  Pas encryptieprotocollen toe binnen je wifi-installatie.  

Diverse vormen van versleuteling zorgen ervoor dat verkeer van 
gebruikers niet-leesbaar wordt verstuurd. De nieuwste encryptie-
standaards als WPA/WPA2 dienen te worden ondersteund en 
toegepast zodat eventueel afgeluisterd verkeer alsnog onlees-
baar is.

-  Zorg dat je wifi-oplossing tijdgebonden toegang ondersteunt, 
zodat de voorziening automatisch kan worden uitgeschakeld 
wanneer het schoolgebouw gesloten is.

-  Stem de signaalsterkte van wifi-toegangspunten af op het 
gebruik in de school of op het schoolterrein, zodat alleen de 
beoogde gebruikers op het netwerk kunnen inloggen.

-  Kwaadwillende personen kunnen valse wifi-toegangspunten 
(rogue access points) plaatsen die zich voordoen alsof ze onder-
deel vormen van je wifi-netwerk. Zo kan men jouw wifi-eind-
gebruikers informatie ontfutselen of je netwerk verstoren.  
Een modern, intelligent wifi-netwerk is in staat dit probleem te 
herkennen en actief te bestrijden, vaak automatisch (rogue access 
point detection). 

Advies

Zorg dat je nieuwe wifi-omgeving de hierboven genoemde 
beveiliging tenminste ondersteunt. Vraag je leverancier om 
een zo veilig mogelijk wifi-ontwerp maar bewaak daarbij de 
balans tussen veiligheid en bruikbaarheid.

3.4 Signaalsterkte
Zoals eerder aangegeven is een passende signaalsterkte een eerste, 
eenvoudige vorm van beveiliging. Daarnaast is het van belang om de 
hoeveelheid radiostraling te minimaliseren. Met de oude wifi- 
standaards was het niet mogelijk om de signaalsterkte automatisch 
te laten variëren. Oude, centraal geplaatste wifi-punten zonden uit 
om met zo min mogelijk toegangspunten zo veel mogelijk gebruikers 
over een zo groot mogelijke afstand te bedienen. Gevolg: hoge 
signaalsterkte, veel storing en beperkte effectiviteit.

Hoewel er geen wetenschappelijk onderzoek is dat uitwijst dat wifi 
schadelijk is voor de gezondheid, zijn er meerdere redenen om de 
toegepaste hoeveelheid wifi-straling te minimaliseren.  
Kennisplatform.nl heeft zelfs een ‘wifi voor scholen-richtlijn’, die stelt 
dat het radiosignaal zo laag mogelijk moet zijn. In deze handreiking 
is hiermee rekening gehouden. Door gebruik te maken van pico- 
cellen worden kleine gebieden – ter grootte van een klaslokaal –  
gecreëerd, waarbinnen de wifi-toegangspunten slechts weinig 
vermogen hoeven af te leveren voor betrouwbare ontvangst. Daarbij 
wordt de radiosterkte dynamisch bepaald, afhankelijk van de actuele 
behoefte aan wifi-verbindingen en de afstand van actieve devices tot 
het toegangspunt. Met deze dynamische radiosterkte is het ook 
mogelijk om automatische redundantie te creëren in het netwerk. 
Bij uitval van een toegangspunt kunnen omliggende toegangspunten 
(tijdelijk) het radiovermogen iets opvoeren om het ontstane gat af te 
dekken. 

In het algemeen is een radiosterkte van -65 dBm (of meer) als ‘goed’ 
te bestempelen. Bij de implementatie in de klassen of in intensief 
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gebruikte delen van het schoolgebouw dient de radiosterkte op de 
behoefte afgestemd te worden. Bij licht tot zeer licht wifi-gebruik is 
een lagere dekking tot -80 a -85 dBm acceptabel voor betrouwbaar 
gebruik.

Advies

Het wifi-signaal dient krachtig genoeg te zijn om wifi goed te 
laten functioneren, maar niet krachtiger dan noodzakelijk.  
Dit in verband met storingsgevoeligheid en gezondheids-
aspecten.
Een radiosterkte van -65 dBm (of meer) is als ‘goed’ te  
bestempelen. Bij licht tot zeer licht wifi-gebruik is lagere 
dekking tot -80 á -85 dBm acceptabel. 
Straling is een terugkerende bron van discussie in de media. 
Bezorgdheid vertroebelt daarbij soms de objectiviteit van 
informatie. Volg kennisplatform.nl om op de hoogte te blijven 
van wetenschappelijk onderbouwde, objectieve informatie en 
richtlijnen over verantwoord omgaan met elektromagnetische 
straling.

3.5  Meerdere SSID’s en Quality of 
Service

Het wifi-netwerk dient meerdere SSID’s ofwel Service Set IDentifiers te 
ondersteunen. Dit is de ‘naam’ waaronder jouw wifi-netwerk zich 
presenteert. Zo kun je verschillende (virtuele) netwerken maken voor 
verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld extra beveiligd gebruik voor 
medewerkers binnen de administratie, meerdere aparte draadloze 
netwerken voor scholieren en diverse leeractiviteiten en een apart 
netwerk voor gasten op school. Daarnaast kan in de examenperiode 
een apart (tijdelijk) netwerk worden gemaakt om voor examenkandi-
daten wifi in te richten met specifieke snelheids- of kwaliteitseisen 
(Quality of Service) of beperkte toegang tot toepassingen binnen of 
buiten school.

Ook draadloze telefonie over het computernetwerk (VOIP = Voice over 
IP) of andere realtime toepassingen kunnen op deze manier van 
betrouwbaarheidsgaranties worden voorzien. Meerdere wifi-netwerken 
(SSID’s) stellen de school in staat om met één onderliggende fysieke 
laag apparatuur een scala aan virtuele wifi-netwerken in te richten voor 
verschillende toepassingen. Deze wifi-netwerken worden door de 
wifi-controller met elk hun eigen, verschillende veiligheidsmaatregelen 
gekoppeld aan de rest van het lokale computernetwerk. Hierdoor 
kunnen bedrade- en draadloze netwerkomgevingen worden gekoppeld 
op de manier die past bij de eisen die de toepassing of het gebruik stelt.
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Advies

Zorg dat de nieuwe wifi-omgeving meerdere SSID’s onder-
steunt. Laat in het ontwerp meerdere netwerken inrichten 
met elk hun eigen SSID, zodat leerlingen en medewerkers in 
gescheiden omgevingen kunnen werken die zijn afgestemd op 
het beoogd gebruik. Zo leg je met maatwerk binnen de 
wifi-oplossing de basis voor veilig ict-gebruik.

3.6  ‘Domme’ toegangspunten en 
slimme, centrale controller

 
Wifi-toegangspunten zijn er feitelijk in twee basale vormen: ‘slimme’ 
toegangspunten, die elk afzonderlijk alle functionaliteit bezitten, en 
‘domme’ toegangspunten, waarbij de intelligentie is uitbesteed aan 
een enkele slimme centrale controller. De technische term voor 
domme toegangspunten is LWAPP (Lightweight Access Point Protocol). 
Om meerdere redenen is het verstandig om een oplossing met 
domme toegangspunten en een slimme controller te kiezen:
-  Eenvoudiger beheer: het voeren van beheer op een centraal punt 

is veel effectiever (en goedkoper) dan vanuit alle slimme eind-
punten afzonderlijk.

-  Schaalbaarheid en kosten: het is gemakkelijker om locaties met 
domme wifi-toegangspunten uit te breiden, terwijl de intelligentie 
vanuit een centraal punt bestuurd blijft. Daarnaast bestaat met 
een slimme centrale controller de mogelijkheid om een nevenlo-
catie eveneens van domme toegangspunten te voorzien en het 
beheer (via internet) vanuit de centrale (andere) locatie te doen.

-  Lager risico op diefstal: toegangspunten hangen in gebieden 
waar veel mensen toegang toe hebben. Domme toegangspunten 
kunnen echter zelf niets en kunnen daardoor niet zelfstandig 
inzet worden. Diefstal is daardoor minder interessant.

Advies

Kies voor een wifi-oplossing die bestaat uit centrale control-
ler(s) met ‘domme’ wifi-toegangspunten op locatie. Dit biedt 
flexibiliteit en bespaart kosten, met name wanneer sprake is 
van meerdere (neven)locaties.

3.7  Stroom en netwerkaansluiting 
(LAN): Power over Ethernet

Netwerkapparatuur in het bedrade schoolnetwerk kan tegenwoor-
dig stroom leveren aan wifi-toegangspunten. Deze techniek heet 
‘Power over Ethernet (PoE)’ en is van belang omdat het aparte 
stroomadapters voor toegangspunten overbodig maakt. De stroom 
wordt geleverd over de netwerkkabel waarmee het wifi-toegangs-
punt toch al moet worden aangesloten op het bedrade netwerk. 
Het voorkomt problemen met defecte adapters en de aanleg van 
extra stopcontacten bij wifi-toegangspunten op lastig bereikbare 
plaatsen.
Met moderne LAN-switches is dat probleem de wereld uit. Je 
wifi-oplossing dient daartoe de laatste standaard te ondersteunen 
(802.3at). Let op: het is belangrijk dat je LAN-netwerk en de 
wifi-toegangspunten dezelfde standaard ondersteunen! Een 
oudere standaard is 802.3af, inmiddels ingehaald door de 
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802.3at-standaard. Zolang het LAN-netwerk en het wifi-toegangs-
punt dezelfde standaard ondersteunen werkt PoE, maar in het 
belang van toekomstvastheid van je wifi heeft de nieuwste  
standaard de voorkeur.

Advies

Controleer of je netwerkswitches Power over Ethernet  
ondersteunen. Als dat zo is, zorg er dan voor dat je wifi- 
oplossing dezelfde PoE standaard ondersteunt. Als PoE nog 
niet ondersteund wordt door je apparatuur, vraag je  
leverancier dan inzichtelijk te maken of vervanging van de 
netwerkapparatuur economisch verstandig is. Dit vermijdt 
installatiekosten en problemen met de aparte stroomvoor-
ziening voor wifi-toegangspunten. Bovendien kun je in 
dezelfde investering het interne netwerk moderniseren en 
geschikt maken voor het extra netwerkverkeer dat wifi zal 
introduceren.

3.8 Beheer
Inrichting en beheer van netwerkinfrastructuur vereisen specifieke 
kennis en hebben geen directe relatie met het onderwijs. Daarom 
worden dergelijke taken (terecht) uitbesteed. Tegelijkertijd zijn 
medewerkers en leerlingen steeds afhankelijker van hun mobiele 
devices bij hun dagelijkse activiteiten. Daarin is betrouwbare wifi 
een essentieel onderdeel. Het is daarom belangrijk dat je wifi goed 
werkt en betrouwbaar is. Professionele oplossingen leggen daar-
voor een goede basis: door autonoom de wifi-omgeving te  

bewaken, past die zich dynamisch aan op de gebruikersbehoefte 
van dat moment. Dit is een groot verschil met de statisch inge-
richte huis-tuin-en-keuken wifi-oplossingen. Dergelijke ‘low-end’- 
oplossingen zijn niet (meer) geschikt om te voorzien in de 
professio nele eisen die het onderwijs intussen stelt. 
Een professionele, actieve beheeromgeving laat onder andere zien 
of de omgeving goed werkt, of er indicaties van verstoringen zijn 
en of er componenten onderhoud nodig hebben of vervangen 
moeten worden. Daarnaast kan de trend in de belasting van het 
(wifi-)netwerk worden bijgehouden om te bepalen hoe het verkeer 
zich ontwikkelt en of de beschikbare capaciteit toereikend blijft.

De centrale intelligente wifi-controller speelt in dergelijk beheer de 
grootste rol. Hij kan voor meerdere omgevingen worden ingezet, 
zodat met meerdere locaties efficiency en schaalvoordelen kunnen 
worden behaald. Hetzelfde geldt bij samenwerking van meerdere 
scholen. De controller zorg onder andere voor een optimale 
wifi-beschikbaarheid door devices automatisch te herverdelen: in 
een drukke gemeenschappelijke ruimte kan een controller bijvoor-
beeld besluiten om een aantal devices van een overbelast 
toegangs punt te verplaatsen naar een minder belast wifi-toegangs-
punt. Of juist bij een storing devices te verdelen over nabijgelegen 
toegangspunten. Dit is in een statische omgeving niet mogelijk. 
De controller krijgt hierdoor een belangrijke, centrale plaats in de 
wifi-oplossing waarbij uitval tot een volledige wifi-stop kan leiden. 
Daarom is het raadzaam de leverancier te vragen of het nodig is 
voor een dubbele controller te kiezen. Ook zijn er leveranciers die 
de controller en het beheer vanuit de cloud leveren, zodat daar 
voor continuïteit gezorgd kan worden.
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Om het beheer van diverse onderdelen van de ict-infrastructuur 
goed te kunnen combineren, is het belangrijk dat het SNMP-protocol 
(Simple Network Management Protocol), wordt ondersteund.  
De laatste veilige SNMP-versie is Versie 3 en dient door de u 
aangeboden apparatuur ondersteund te worden. Daarmee kun je 
het beheer van je ict-omgeving bij meerdere partijen beleggen en 
vermijd je een vendor lock-in door een leverancier of binnen een 
gekozen productlijn.

Advies

Zorg dat je wifi-omgeving goed beheer(s)baar is via een 
centrale managementomgeving. Besteed dit bij voorkeur uit 
aan een gespecialiseerde dienstverlener, waarbij je via een 
managementconsole kunt ‘meekijken’ naar de geleverde 
dienst. Cloud-oplossingen zijn daarin het meest vergevorderd 
en hebben als bijkomend voordeel een hoge beschikbaarheid. 
In de bijlagen is een overzicht van gangbare leveranciers en 
producten opgenomen.

3.9  Eduroam: wifi als dienst delen 
binnen het onderwijs

Om je wifi-voorziening goed te laten samenwerken met de overige 
netwerkomgeving is ondersteuning van de 802.1x standaard van 
belang. Ook kun je daarmee Wifi as a Service (WaaS) afnemen en uw 
wifi compleet laten verzorgen door een dienstverlener. Ook kun je 
de wifi koppelen met de overige netwerkinfrastructuur op school. 
Ook eduroam (education roaming) maakt gebruik van het 802.1x 

protocol. Met ondersteuning van dit protocol kan de door jou 
in gerichte wifi-oplossing worden aangesloten op eduroam. Daar-
mee maak je het voor medewerkers, leerlingen en gasten eenvou-
dig mogelijk om op een veilige manier gebruik te maken van uw 
draadloze netwerk, ook op verschillende locaties van je instelling of 
bij verschillende instellingen binnen het bestuur. Daarnaast biedt 
aansluiting bij eduroam de mogelijkheid om met de eigen inlogge-
gevens probleemloos gebruik te maken van wifi bij elke andere op 
eduroam aangesloten onderwijs-, cultuur- of onderzoeksinstelling 
wereldwijd.

Advies

Vraag je leverancier om aansluiting op eduroam om wifi- 
toegang binnen het onderwijs veilig en eenvoudig te delen. 
Zorg dat je wifi-omgeving ondersteuning biedt voor open 
netwerkstandaarden als 802.1x (onder andere voor eduroam), 
SNMPv3 en OSPF om probleemloze integratie in de bestaande 
netwerkomgeving mogelijk te maken en samenwerking te 
kunnen aangaan met dienstenleveranciers. Nu en in de 
toekomst.
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Bijlagen
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Term/Afkorting Uitleg/Omschrijving

802.1x Protocol om dynamische VLANs (virtuele netwerken) te kunnen leveren in een netwerk. Zie ook ‘VLAN’.

802.3 a/b/g/n/ac Verschillende wifi-netwerkstandaarden in de 2.4 en 5 GHz-banden. 

802.3af Oudere, maar nog veel voorkomende Power over Ethernet-standaard.

802.3at Nieuwste Power over Ethernet-standaard.

controller De centrale intelligente unit, als ‘brein’ van de  wifi-toegangspunten.

encryptie Beveiliging door (via wifi) verzonden informatie te versleutelen, zodat afluisteren zinloos is. Bekendste protocollen zijn WEP, WPA, WPA2.

locatie Plaats waar een (onderdeel van een) school zich bevindt. Een school kan uit meerdere locaties bestaan.

LWAPP Lightweight Access Point Protocol, ‘waarmee domme’ toegangspunten samenwerken met een centrale intelligente controller.

OSPF
Afkorting van Open Shortest Path First, een dynamisch en open (leveranciersonafhankelijk) routingprotocol dat netwerkrouters  
en -switches onderling met elkaar laat communiceren over waar verkeer naartoe moet worden geleid.

pico-cel Term die weergeeft dat het draadloze gebruik op een klein gebied van slechts enkele tientallen meters plaatsvindt.

router Netwerkapparaat dat verkeer tussen afzonderlijke delen van een netwerk veilig mogelijk maakt.

SSID Afkorting van Service Set IDentifier, ofwel de ‘naam’ van een draadloos netwerk.

SNMPv3
Afkorting van Simple Network Management Protocol Versie3, een netwerkstandaard waarmee standaardisatie van beheer mogelijk 
is. De versie 3 is de veiligste vorm hierin.

toegangspunt  
(wifi-toegangspunt)

Antenne(s) en computer unit(s) die het draadloos netwerk verzorgt, en waar de eindgebruikersdevices feitelijk mee verbinden om 
toegang te krijgen tot het (draadloze) netwerk.

VLAN
Afkorting van Virtual Local Area Network, ofwel een virtueel LAN. Hiermee kunnen in één fysiek netwerk meerdere gescheiden 
virtuele netwerken worden ingericht met afzonderlijke mogelijkheden of juist beperkingen.

wifi-plaats
Plek in een gebouw of ruimte waar één of meerdere wifi-toegangspunten worden opgesteld om de gewenste hoeveelheid 
gebruikers te bedienen in hun aansluiting op het (draadloze) netwerk.

wifi Afkorting van Wireless Fidelity, verwijzing naar het draadloos netwerken tussen gebruikers en systemen onderling.

Bijlage 1: Verklarende woordenlijst
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Deze bijlage bevat een ‘voorbeeldbestek wifi’ dat scholen 
in het PO en VO kunnen gebruiken als leidraad om meer-
dere leveranciers gestructureerde, onderling goed verge-
lijkbare, offertes te laten uitbrengen. Dit voorbeeldbestek 
is bedoeld voor de ict-coördinatoren en de inkopers van 
scholen.

Dit hoofdstuk bevat een voorbeeldbestek dat de school kan gebrui-
ken als leidraad om de leverancier een gestructureerde offerte te 
laten uitbrengen.

Beschrijving van de aangeboden wifi-
oplossing
De leverancier licht hier toe hoe de aangeboden oplossing optimaal 
aansluit op de wensen zoals die door de school zijn aangegeven, of 
waarom het nodig was een compromis te sluiten of af te wijken van 
eisen of wensen van de school en welke functionele of financiële 
consequenties dit heeft voor het voorstel.

Tevens geeft de leverancier aan of aanvullende netwerkbekabeling 
of aanpassing van netwerkcomponenten noodzakelijk zijn om de 
oplossing werkend te kunnen opleveren.
 

Conformiteit met vereiste kenmerken 
van de wifi-oplossing
Garandeert de leverancier een oplossing die in lijn is met  
de vereiste wifi-kenmerken in deze handreiking? Tenminste elke 
van de onderstaande functionaliteiten/technologieën dient te 
worden ondersteund. De leverancier bevestigt dit per betreffende 
vakje.

Volgnr. Omschrijving technologie Ondersteund?

1 Open systeem?  JA /  NEE

2
2,4 en 5,0 GHz-
ondersteuning?  JA /  NEE

3 MIMO-ondersteuning?  JA /  NEE

4 Beveiligingen mogelijk?  JA /  NEE

5 WPA2-encryptie?  JA /  NEE

6
Tijdsgebonden aan-/
uitschakelen mogelijk  
voor bepaalde delen?

 JA /  NEE

7
Met tenminste 
signaalsterkteregeling?  JA /  NEE

8 Rogue access point detection?  JA /  NEE

9
Meerdere SSID-
ondersteuning?  JA /  NEE

Bijlage 2: Voorbeeldbestek wifi 
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Volgnr. Omschrijving technologie Ondersteund?

10
Slimme controller en domme 
access points topologie?  JA /  NEE

11
Power over Ethernet middels 
802.3at-ondersteuning?  JA /  NEE

12
Quality of Service-
ondersteuning?  JA /  NEE

13
Beheer via open standaards 
en minstens  
SNMPv3-ondersteuning?

 JA /  NEE

14

Integratie in andere 
netwerkomgevingen  
middels open 
standaardondersteuning  
als 802.1x, OSPF?

 JA /  NEE
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Financieel overzicht
Investeringskosten
Aantal Type Omschrijving Stuksprijs € Onderhoud  

€/jaar o.b.v. 5/8*

Onderhoud  
€/jaar o.b.v. 5/10*

Onderhoud  
€/jaar o.b.v. 7/24*

Wifi-toegangspuntspecificatie

Adapter

Bevestigingsmateriaal

Wifi-controllerspecificatie

Softwarespecificatie

Installatiekosten
Aantal Omschrijving Hoeveelheid werk [uur] Uurtarief € Totaalprijs €

Wifi-toegangspuntspecificatie

Adapter

Bevestigingsmateriaal

Wifi-controllerspecificatie

Softwarespecificatie

Configuratiekosten 
Aantal Omschrijving Hoeveelheid werk [uur] Uurtarief € Totaalprijs €

Wifi-toegangspuntspecificatie

Adapter

Bevestigingsmateriaal

Wifi-controllerspecificatie

Softwarespecificatie

* Dit zijn ondersteuningsvormen: 5/8 (dagen/kantooruren), 5/10 (verlengde kantooruren) of 7/24-support (de klok rond). Daarnaast is maatwerksupport vaak mogelijk.
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Uiterlijk binnen twee weken na de installatie levert de leverancier 
gegarandeerd zogenoemde ‘as-built documentatie’ aan de school,  
met daarin uitgelegd hoe de wifi-installatie is ingericht, alsmede  
alle noodzakelijke toegangswachtwoorden en vormen van beheer. 
Zo kan de school noch in een vendor lock-in vervallen, noch in de 
problemen komen bij de overdracht van de dienstverlening aan een 
andere partij. De leverancier kan geen eigendomsrechten claimen 
op configuraties en installaties.

 JA /  NEE

Brochures van de geleverde 
materialen
Leverancier levert brochuremateriaal ter verduidelijking. 

 JA /  NEE

Garantie, beheer en onderhoud
Leverancier beschrijft de garantie en hoe beheer en onderhoud  
worden ingericht. Indien er sprake is van dienstverlening op actief 
beheer van het wifi-netwerk, is een gespecificeerde verduidelijking 
vereist van wat dat beheer precies inhoudt.
Tevens beschrijft de leverancier de dienstverlening in het geval  
van escalaties, noodsituaties, (draadloze) inbraak/verstoring/hacks/
enzovoorts.
Bij onderhoud heeft de school de keuze tussen de standaard  
ondersteuningsvormen van 5/8 (dagen/kantooruren), 5/10  
(verlengde kantooruren) en7/24 (de klok rond). Daarnaast is  
maatwerksupport vaak mogelijk. Voor po-scholen is 5/8 vaak 
afdoende, voor vo-scholen is veelal 5/10 vereist.

 JA /  NEE

Grafische weergave van de oplossing 
(bijlage)
In een schematische weergave geeft de leverancier enerzijds weer 
hoe de oplossing is opgebouwd, gebaseerd op de bevindingen uit de 
site-survey. Anderzijds geeft hij op een plattegrond van de school 
aan waar de wifi-punten en controllers worden gerealiseerd en hoe 
deze over het gebouw zijn verdeeld.
De school kan hiervoor een plattegrond aanleveren. 

 JA /  NEE

Dekkingsplan/vlekkenplan (bijlage)
De leverancier geeft op een plattegrond weer hoe het geboden 
wifi-ontwerp de gewenste, minimale dekking garandeert.  
School kan hiervoor een plattegrond aanleveren. Een kleuren-
distributieweergave toont grafisch de dekking, zowel binnen als 
buiten de school (radiosignaallekkage naar buiten).

 JA /  NEE
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Aanbiedende leveranciers zullen hun oplossingen ontwerpen op basis 
van apparatuur van fabrikanten waarmee ze (vaste) partnerships 
hebben. Deze zogenaamde system integrators bieden een scala van 
wifi-oplossingen aan waarbij de apparatuur van fabrikanten gekoppeld 
is met hun eigen cloud beheerdiensten. Dit maakt verdere ontzorging 
van ict-beheer voor scholen mogelijk. Voorkomende beheervormen in 
volgorde van toenemende mate van uitbesteding zijn (en daarmee 
afnemende flexibiliteit en directe invloed):
- wifi- en netwerkbeheer zelf uitvoeren binnen school of bestuur
- technisch beheer uitbesteden en configuratiebeheer zelf doen (o.a. 
nieuwe gebruikers toevoegen, (tijdelijke) SSIDs aanmaken, etc.)
- alles uitbesteden en ‘Wifi as a Service’ afnemen, vaak is daarbij de 
investering in apparatuur ook versleuteld in het tarief dat de school 
betaalt voor de dienstverlening.

Vanzelfsprekend zijn combinaties en tussenvormen mogelijk. Het 
leidend principe voor een school bij een keuze uit deze beheervormen 
is de gewenste flexibiliteit en beschikbaarheid van de expertise om zelf 
een rol in het beheer van wifi te kunnen spelen.

Ter referentie enkele voorbeelden van fabrikanten van professionele 
wifi-oplossingen:

fabrikant wifi-oplossing

Aerohive Networks
Cloudgebaseerde dienst, vaak aangeboden via 
derden als Wifi-as-a-Service.  
Zie www.aerohive.com

‘Cisco (Aironet/
Meraki)

Cisco biedt met Aironet een lokale wifi-oplossing, 
Meraki is hun cloudgebaseerde aanbod. Zie 
www.cisco.com

Fortinet
Fortinet heeft in 2015 Meru Networks 
overgenomen. Zie www.fortinet.com

HP (Aruba Networks)
Aruba Networks is onderdeel van HP networking 
geworden. Zie www.arubanetworks.com

Juniper networks Zie www.juniper.net

Ruckus 
Cloudgebaseerde oplossing.  
Zie www.ruckuswireless.com. 

Xirrus Cloudgebaseerde oplossing. Zie www.xirrus.com

Bijlage 3: Voorbeelden van leveranciers 
en hun oplossingen
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Laat ict werken voor het onderwijs

Colofon

Stichting Kennisnet
Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer

T  0800 321 22 33
E support@kennisnet.nl
I  kennisnet.nl 

Postbus 778
2700 AT Zoetermeer

Handreiking wifi 

De Handreiking wifi is ontwikkeld door de PO-Raad 
en Kennisnet. Samen werken wij aan Slimmer leren 
met ICT. Zodat scholen ict op hun eigen manier 
makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs,  
leerlingen meer op maat kunnen leren en we  
het beste uit ieder kind kunnen halen.

Datum van uitgave 
Augustus 2016

Redactie
Eric van der Palen – Netboosters,  
Okko Huising – Kennisnet

Eindredactie
Pam van der Veen
Michael van Wetering - Kennisnet

Realisatie 
Vormgeving – Tappan Communicatie, Den Haag
Fotografie – Etienne Oldeman

Met dank aan  
Petra Nederkoorn, Okko Huising,  
Bastiaan Vader – Kennisnet

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave  
de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de  
auteurs en redacteur geen aansprakelijkheid  
voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
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