
Laat ict werken voor het onderwijs

Handvatten voor het kiezen van de MDM-tool die bij jou past

Mobile Device Management: het beheer 
van mobiele devices in de klas
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Inleiding
Werk je, of wil je gaan werken met mobiele devices in de klas? Denk dan ook na over hoe je ze wilt inzetten, en over 
het beheer van die devices op school- en bestuursniveau. 

Wanneer leerlingen met devices werken in de klas, wil je geen gedoe 
over	apps	die	wel	of	niet	mogen	worden	gebruikt	tijdens	de	les.	Je	
wilt	niet	telkens	de	instellingen	wijzigen	op	alle	afzonderlijke	devices.	
Je	wilt	zicht	houden	welke	leerling	op	welk	device	is	ingelogd,	en	als	
er	een	device	kwijt	is,	wil	je	dit	op	afstand	kunnen	beveiligen.	Dit	
soort	dingen	regel	je	allemaal	met	een	tool	voor	Mobile	Device	
Management	(MDM).	Ook	kun	je	licentiebeheer	van	leermiddelen	
vaak regelen met deze software, zodat de licenties aan de leerling 
gekoppeld	zijn	op	het	device	waar	hij	op	dat	moment	op	werkt.	

Het	landschap	van	MDM-tools	is	best	ingewikkeld,	omdat	er	 
verschillende soorten diensten en verschillende producten worden 
aangeboden.	Deze	brochure	helpt	je	op	weg	om	de	juiste	keuzes	 
te maken en om de juiste vragen te stellen aan jouw ict-diensten- 
leverancier.

In	deze	brochure	gaan	we	ervan	uit	dat	je	als	school	al	goed	hebt	
nagedacht	over	een	aantal	essentiële	zaken.	Je	hebt	je	ervan	 
verzekerd	dat	een	klas	vol	devices	past	bij	jullie	manier	van	 
onderwijs.	Jullie	leraren	beschikken	over	de	vaardigheden	om	met	
digitaal materiaal en devices te werken, zodat ze geen onnodige 
stress	ervaren.	En	je	hebt	een	betrouwbare	internetverbinding	zodat	
leerlingen ongestoord aan opdrachten kunnen werken of toetsen 
kunnen	maken.	Als	dat	goed	zit,	en	je	hebt	een	keuze	gemaakt	in	
welke devices je wilt inzetten, dan wordt het tijd om ook na te 

denken	over	hoe	je	ze	gaat	beheren.	Hiervoor	zijn	verschillende	
MDM-pakketten	beschikbaar,	met	verschillende	prijskaartjes	en	
uiteenlopende	functies.	

In	deze	brochure	vertellen	we	je	waarom	Mobile	Device	 
Management	essentieel	is	wanneer	je	in	de	klas	met	devices	werkt.	
In	het	eerste	hoofdstuk	lees	je	waarom	MDM	belangrijk	is,	wat	de	
voordelen	zijn	en	hoe	het	jouw	school	helpt.	Het	tweede	hoofdstuk	
gaat dieper in op de markt van MDM en helpt je een overwogen 
keuze	te	maken	voor	de	MDM-tool	die	bij	jouw	situatie	past.

 Deze brochure gaat over het beheer 
en gebruik van mobiele devices in 
de klas. Hieronder verstaan we 
tablets, Chromebooks en laptops. 
Nog geen keuze gemaakt? Zie de 
publicatie Hulp bij de keuze tussen 
tablet, Chromebook en laptop, die 
Kennisnet eerder publiceerde.
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1. Beheer van devices met Mobile    
Device Management: waarom eigenlijk?
In de gaten houden waar devices precies voor worden gebruikt en op welk moment, kan door middel van Mobile 
Device Management (MDM). Deze software maakt het mogelijk om vanuit de cloud het beheer van mobiele 
devices te verzorgen. Op elk mobiel device installeer je een klein programma (de ‘MDM-client’) of licentie, 
waardoor de devices op afstand te beheren zijn. In een centraal dashboard vind je alle devices terug, zodat je ze 
op verschillende niveaus (bestuur, school, groep, individueel) kunt beheren. Door MDM kun je het beheer van 
devices flexibeler en specifiek afstemmen op verschillende soorten gebruikers. Een kleuter geef je bijvoorbeeld 
andere verantwoordelijkheden over het device dan een 3-havoleerling.

Laptop

Tablet

Chromebook

Appstore

Cloud office

Beheer & 
klassenmanagement

d.m.v.

Mobile Device Management

Instellingen

Inloggegevens

Beveiliging

Licenties
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Waarom zou ik me druk maken over  
Mobile Device Management? 
Voor elke rol in de school zijn er redenen te bedenken 
waarom MDM belangrijk is. Een aantal voorbeelden:

•	 Bestuurders	willen	dat	de	aangeschafte	devices	efficiënt	worden		
beheerd	en	benut,	zodat	onderwijsmiddelen	aan	kwaliteit	van	 
onderwijs	worden	besteed.

• Bestuurders willen dat er toezicht en controle is op datastromen 
van en naar het device, zodat zij aan de juiste regelgeving rond 
informatiebeveiliging	en	privacy	(IBP)	en	de	Algemene	 
Verordening	Gegevensbescherming	(AVG)	kunnen	voldoen.

• (Bovenschools) ict-coördinatoren willen veilige infrastructuur 
bieden	en	controle	houden	op	wat	verschillende	gebruikers	
kunnen en mogen, zodat leerlingen en leraren zich daar geen 
zorgen	over	hoeven	te	maken.

•	 (Bovenschools)	ict-coördinatoren	willen	zich	bezig	houden	met	
beleid	en	visie	en	geen	onnodige	tijd	kwijt	zijn	met	beheer.

•	 Leraren	willen	controle	over	wat	er	in	de	klas	met	devices	gebeurt	
zodat	zij	hun	aandacht	kunnen	richten	op	de	lesstof.

• Leraren willen geen gedoe met instellingen, zodat zij zich kunnen 
richten	op	lesgeven	en	hun	volle	aandacht	kunnen	besteden	aan	
leerlingen.

• Leerlingen willen kunnen werken op een device waarop alle 
instellingen goed staan, zodat zij zich kunnen focussen op de 
lesstof en geen onnodige tijd kwijt zijn met het instellen van  
mogelijkheden	of	downloaden	van	apps.

 In het algemeen is Mobile Device 
Management de technologie waarmee 
je een hele vloot devices, dus  
bijvoorbeeld tablets, laptops en  
telefoons van medewerkers van een 
bedrijf, op afstand kan beheren. In 
deze brochure gaat het specifiek over 
het beheer van onderwijsdevices en 
voegen we daar klassenmanagement 
aan toe. Dan kun je naast het beheren 
van restricties en instellingen op de 
devices, denken aan het klaarzetten 
van instellingen, apps en opdrachten 
voor leerlingen.
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Je wilt als  leraar  zeker weten 
dat het device wordt ingezet 
voor onderwijs

MDM is de lijm in een moderne ict-inrichting

Mobiele	devices	beheren	met	MDM	past	in	een	moderne	ict-inrichting,	
waarbij	steeds	meer	webbased	en	in	de	cloud	wordt	gewerkt.
Alle	applicaties	verhuizen	naar	de	cloud.	De	leermiddelen	en	software	
die	een	leraar	gebruikt	worden	steeds	meer	webbased	aangeboden.	
Ook	internetverbindingen	en	wifi	zijn	steeds	betrouwbaarder.	Dit	alles	
betekent	dat	je	veel	flexibeler	wordt	in	je	ict-inrichting.	Met	andere	
woorden:	wie	voor	de	flexibiliteit	van	mobiele	devices	en	cloudtoepas-
singen	kiest,	kiest	ook	voor	Mobile	Device	Management	als	instrument	
om	regie	te	houden.	Zowel	voor	het	technisch	beheer	door	de	ict- 
coördinator, als het klassenmanagement	door	de	leraar.

De verantwoordelijkheid op de juiste plek 

Een	device	dat	in	de	klas	wordt	gebruikt	voor	onderwijsdoeleinden,	is	
anders	dan	een	tablet	of	laptop	voor	privégebruik.	Jouw	eigen	devices	
gebruik	je	zelf,	en	beheer	je	ook	zelf.	Dat	betekent	dat	je	zelf	
verantwoordelijk	bent	voor	de	instellingen,	de	apps	die	je	wel	en	niet	
gebruikt,	waarvoor	je	het	device	precies	gebruikt	en	op	welk	moment.	
In de klas is dat natuurlijk anders: je wilt als leraar zeker weten dat 
het	device	wordt	ingezet	voor	onderwijsdoeleinden.	Als	ict-coördina-
tor	is	het	goed	om	te	weten	wanneer	welke	devices	in	gebruik	zijn.	

 Met MDM-tools leg je de verantwoordelijkheid 
voor elk onderdeel bij de juiste persoon. 

De	leerling	gebruikt	het	device,	de	leraar	bepaalt	welke	instellingen	
en	apps	op	welk	moment	beschikbaar	zijn	(functioneel	beheer)	en	
de ict-coördinator houdt zicht op de totale ‘vloot’ van devices, welke 
versies	van	apps	en	besturingssystemen	daarop	staan,	wanneer	
updates	worden	gedaan,	enzovoorts	(technisch	beheer).

Technisch beheerder

Versies	updaten,	licentiebeheer,	 
privacy-instelingen,	apps	beheren	 
op	school-/bestuursniveau

Functioneel beheerder

Apps	dicht-/openzetten,	camera	 
aan/uit, meekijken op device

Gebruiker

Apps,	digitaal	leermateriaal,	 
praktische toepassing

O
nd

er
st

eu
nt

Technisch beheer

Functioneel beheer
De  ict-coördinator  houdt  
zicht op de totale vloot 
van devices

instellings-
appstore

De  leerling  maakt efficiënt 
en verantwoord gebruik van 
het device
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Mogelijkheden voor de leraar: 
klassenmanagement
Als	leraar	kun	je	allerlei	dingen	regelen	met	MDM.	Het	
biedt	je	de	mogelijkheid	om	devices	verantwoord	in	te	
zetten	in	het	primaire	proces:	lesgeven.	Door	middel	van	
MDM deel je eenvoudig documenten met leerlingen, zet je 
apps voor ze klaar, kun je meekijken op de schermen van 
leerlingen,	blokkeer	je	apps	en	functies,	en	kun	je	zelfs	het	
complete	device	blokkeren	als	dat	nodig	is.	Kortom,	met	
MDM zorg je ervoor dat de focus op leren met devices ligt, 
in	plaats	van	op	het	device	zelf.	Hierdoor	heb	je	als	leraar	
grote	invloed	op	wat	de	leerlingen	doen	met	hun	device.

De	meeste	MDM-software	maakt	het	mogelijk	om	flexibel	om	te	
gaan	met	verantwoordelijkheden	en	rollen.	Wil	je	op	jouw	school	
technisch	beheer	(gedeeltelijk)	bij	de	leraar	beleggen,	dan	kan	dat.	
Of	andersom	wil	je	misschien	dat	de	ict-coördinator	een	deel	van	 
het	functioneel	beheer	op	zich	neemt	door	bepaalde	apps	voor	
sommige	klassen	in	te	stellen.	

Bovendien	kan	je	via	MDM-software	bepaalde	rechten	met	elkaar	
delen:	je	kan	als	ict-coördinator	bijvoorbeeld	apps	en	instellingen	
klaarzetten voor leraren, terwijl leraren ook zelf nog apps kunnen 
installeren.	Dit	kan	eventueel	vanuit	een	instellings-appstore die 
slechts	een	beperkt	aantal	apps	in	zich	heeft,	specifiek	bestemd	voor	
jouw	school	of	bestuur	(anders	dan	bijvoorbeeld	de	Play	Store	of	
iTunes).	Kortom:	je	hebt	de	mogelijkheid	om	de	instellingen	aan	te	
passen,	zodat	ze	passen	bij	de	manier	waarop	jij	onderwijs	wilt	
geven.

  Ict-coördinator

Leraar

Mobile Device 
Management
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Efficiënter gebruik van devices

Wanneer je investeert in de aanschaf van devices, wil je natuurlijk 
dat	deze	zo	efficiënt	mogelijk	gebruikt	worden.	Apparaten	die	in	de	
kast liggen omdat leraren niet goed weten hoe ze die in de les 
kunnen inzetten, zijn enorm zonde! Helaas is dat soms wel realiteit, 
wanneer devices worden aangeschaft zonder na te denken over het 
beheer	ervan	met	MDM.	

 Apparaten die in de kast liggen omdat  
leraren niet goed weten hoe ze die in de les 
kunnen inzetten, dat is enorm zonde!

Mogelijke gevolgen zijn dat niet duidelijk is welke verantwoordelijk-
heid	bij	wie	ligt,	dat	er	geen	overkoepelend	beeld	is	van	de	devices	
(welke	zijn	in	gebruik,	bij	welke	leerling),	dat	leraren	problemen	
ervaren met het klaarzetten van instellingen of leermateriaal en dat 
leerlingen	te	veel	vrijheid	hebben	in	het	device	en	zich	niet	meer	
concentreren	op	de	les.	Het	gebruik	van	devices	wordt	dan	te	veel	
gedoe.	Gevolg	is	dat	devices	niet	of	onvoldoende	worden	gebruikt	
om	de	investering	te	rechtvaardigen.	

Wanneer je direct met de devices een MDM-tool aanschaft en 
inricht,	kan	je	veel	van	deze	problemen	voorkomen.	MDM	maakt	het	
functioneel	en	technisch	beheer	eenvoudig	en	daarmee	worden	de	
devices	efficiënter	in	gebruik.	Als	ict-coördinator	kan	je	instellingen	
en	installaties	voor	alle	devices	in	één	keer	doen.	Dat	zorgt	er	ook	
voor dat leraren minder tijd kwijt zijn aan het juist instellen van de 
leerlingdevices	aan	het	begin	van	een	les.	Zij	kunnen	gelijk	beginnen,	
omdat	de	instellingen	al	goed	staan.	Door	goed	na	te	denken	over	
wat leerlingen wel en (zeker ook) niet mogen met het device,  
reduceer	je	de	kans	op	problemen	en	gedoe	voor	leraren.	

Bijkomend voordeel van MDM is het licentiebeheer van	betaalde	
apps.	Je	kunt	namelijk	met	MDM	licenties	van	betaalde	apps	onder	
een	grotere	groep	devices	uitwisselen.	Je	koopt	dan	één	keer	een	set	
licenties	in	de	appstore	van	het	besturingssysteem.	Wanneer	een	
betaalde	app	niet	meer	gebruikt	wordt	door	een	groep	leerlingen,	
kun	je	de	app	op	die	devices	deïnstalleren.	De	licentie	van	de	app	
gaat	daarmee	niet	verloren.	Je	kunt	deze	daarna	opnieuw	op	andere	
devices	installeren,	zonder	dat	je	er	weer	voor	moet	betalen.	Dit	
levert	naast	een	kostenbesparing	ook	een	tijdsbesparing	op.
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Veiliger gebruik van devices

Hoe	meer	leerlingen	met	devices	werken,	hoe	groter	de	beheer-	en	
beveiligingsrisico’s	worden.	Hoe	krijgen	de	leerlingen	hetzelfde	setje	
apps op hun device? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet zelf 
aan instellingen kunnen rommelen? 

Door	middel	van	MDM	zorg	je	ervoor	dat	je	de	mobiele	devices	
klaarzet	met	de	juiste	beveiliging,	een	set	restricties	en	de	juiste	
(onderwijs)apps.	Zo	kun	je	bijvoorbeeld	de	toegang	tot	bepaalde	
websites	blokkeren	als	die	inhoud	ongepast	is	voor	de	leerlingen.	
Ook	kun	je	het	onmogelijk	maken	dat	leerlingen	zelf	apps	uit	een	
algemene	appstore	of	via	een	internetbrowser	installeren,	zodat	je	
controle	houdt	op	de	inhoud	van	het	device.	Wanneer	leerlingen	zelf	
niks mogen installeren op een device, verklein je de kans op virus-
sen.	Hiermee	voorkom	je	dat	je	achteraf	problemen	moet	oplossen.	
Daarnaast kun je meekijken op de devices van de leerlingen, zodat je 
bij	ongewenst	gedrag	vlot	en	adequaat	kunt	ingrijpen.	

Met MDM-tools kun je een deel van de veiligheid ondervangen,  
maar	niet	alles.	MDM-software	beschermt	niet	de	gegevens	die	
ontstaan tijdens het leerproces, zoals informatie in digitale  
portfolio’s	en	leerresultaten	uit	digitaal	leermateriaal.	De	uitwisseling	
van	gegevens	is	dus	niet	beter	beschermd	wanneer	je	een	MDM-tool	
gebruikt.	Wees	je	ervan	bewust	dat	je	hier	extra	maatregelen	 
voor	moet	nemen.	Kijk	voor	meer	informatie	op	onze	pagina	over	
informatiebeveiliging en privacy (IBP).	
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Betalen per device of per leerling

De	aanschaf	van	een	MDM-oplossing	hoeft	niet	duur	te	zijn.	De	
meeste	aanbieders	leveren	een	licentieconstructie voor een paar 
euro	per	leerling	per	jaar	of	per	device	per	jaar.	Bij	andere	MDM-
tools	betaal	je	eenmalig	licentiekosten	om	een	device	in	te	schrijven	
in	de	beheeromgeving.	

Er	bestaat	wel	verschil	tussen	pakketten,	zowel	wat	je	ervoor	betaalt	
als	wat	je	ervoor	krijgt.	Bij	sommige	pakketten	moet	je	zelf	nog	aan	
de	slag	om	de	MDM-omgeving	in	te	richten.	Soms	moet	je	daar	een	
expert	voor	inhuren	als	je	die	zelf	niet	in	huis	hebt.	Ook	bestaan	er	
voor sommige oplossingen add-ons en plug-ins waar je apart voor 
moet	betalen.	

Hoe	ingewikkeld	dit	is	en	hoeveel	extra	opties	je	nog	hebt,	hangt	af	
van	de	devices	en	de	MDM-tool	die	je	kiest.	In	het	volgende	hoofd-
stuk	van	deze	brochure	lees	je	hier	meer	over.

Schaf je devices aan bij een erkende 
leverancier
Let	op	dat	je	devices	aanschaft	bij	een	ict-leverancier	die	
gespecialiseerd	is	in	het	onderwijs.	Wanneer	je	devices	
koopt	bij	een	elektronicazaak	voor	consumenten,	kun	je	
niet	het	optimale	uit	je	MDM-beheeromgeving	halen.	
Omdat	een	MDM-beheerprogramma	werkt	op	basis	van	
serienummers,	moeten	de	serienummers	bekend	staan	
als	onderwijsdevice	en	niet	als	consumentendevice.	Als	
MDM-beheerder	heb	je	minder	rechten	op	het	doorvoeren	
van	beperkingen	en	instellingen	op	een	consumenten- 
device.	Bijkomend	voordeel	bij	aanschaf	van	een	device	via	
een ict-dienstenleverancier, is dat zij de koppeling van 
serienummers	in	je	MDM-beheeromgeving	al	voor	je	doen.	
De	ict-leverancier	kan	je	hier	verder	over	informeren.

Bedenk altijd dat de inrichting of ander extra werk 
door leraren of ict-coördinatoren ook betekent dat 
er extra kosten worden gemaakt. De uren die deze 
mensen besteden aan het inrichten of het beheren 
van zo’n MDM-tool kunnen ze immers niet  
besteden aan andere taken. Zo kan je aan een 
gratis pakket toch nog heel veel kosten hebben  
die je niet had gehad als je een betaald pakket had 
aangeschaft.

Let op!
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2. Mobile Device Management in het 
onderwijs: welke keuze maak ik?
Het is nu duidelijk dat wie met devices werkt in de klas, ook aan MDM moet denken. Maar voor welke MDM-tool kies je 
dan? Er zijn veel verschillende pakketten op de markt met verschillende prijskaartjes en uiteenlopende functies. 

In	dit	hoofdstuk	maken	we	de	bouwblokken	van	een	goed	werkende	
MDM-omgeving inzichtelijk, net als de keuzes die je maakt als je een 
MDM-pakket	selecteert.	Bij	het	maken	van	de	juiste	keuzes	rondom	
het	werken	met	mobiele	devices,	is	de	samenhang	tussen	het	device,	
het	besturingssysteem	of	platform,	en	de	MDM-software	essentieel.	

Welke	keuze	je	eerst	maakt,	hangt	af	van	wat	je	het	belangrijkste	
vindt.	De	voorkeur	voor	een	platform	(vanuit	onderwijskundige	
overwegingen)	kun	je	bijvoorbeeld	meewegen	in	de	besluitvorming.	
Misschien werk je al jaren naar volle tevredenheid met  
Microsoft-producten	en	wil	je	de	eenduidigheid	hierin	bewaren	 
door	Intune	for	Education	aan	te	schaffen.	Of	wanneer	je	de	nadruk	
legt	op	samenwerken	en	je	van	mening	bent	dat	dit	het	beste	kan	 
in de Google-omgeving, dan ligt het voor de hand om de MDM- 
functionaliteiten	van	G	Suite	for	Education	te	gebruiken.		

Keuzes zijn afhankelijk van jullie visie op onderwijs en ook van 
persoonlijke	voorkeuren	en	opvattingen.	Omdat	het	te	complex	is	
om	al	deze	opties	in	deze	brochure	toe	te	lichten,	kiezen	we	voor	
een lijn die wij in de praktijk veel tegenkomen in het onderwijs: van 
onderwijsvisie	langs	device	en	besturingssysteem	naar	een	geschikt	
MDM-pakket.

 Keuzes zijn afhankelijk van 
jullie visie op onderwijs en ook 
van persoonlijke voorkeuren en 
opvattingen. 
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De bouwblokken voor een goed werkende  
MDM-omgeving

Vanuit	het	perspectief	van	de	school,	heb	je	-	naast	een	goede	 
netwerkinfrastructuur	-	de	volgende	bouwblokken	nodig	als	je	 
met digitaal leermateriaal wilt werken:
• Devices	die	passen	bij	jouw	onderwijsvisie,	zoals	tablets,	laptops	of	
Chromebooks;

• Een platform waarmee je die devices kan beheren op technisch 
niveau	(identificatie,	login	en	installatie);

•	 Software	waarmee	je	de	devices	kan	beheren	op	klassenmanage-
mentniveau.	Denk	bijvoorbeeld	aan	toegang	tot	apps	en	bronnen	
(tijdelijk)	beperken,	of	een	toetsmodus	waarbij	je	devices	vastzet	in	
een	bepaalde	app	of	webpagina;

•	 Optioneel:	advies over	de	inrichting	en	het	gebruik	van	de	devices	en	
de	software.

Het	is	verstandig	om	deze	bouwblokken	in	samenhang	te	kiezen.	Niet	
alle MDM-oplossingen werken namelijk met alle soorten devices of op 
alle	platforms.	Sommige	bedrijven	bieden	alles-in-één	oplossingen	aan,	
terwijl	andere	bedrijven	zich	richten	op	één	of	een	paar	van	deze	
bouwblokken.	De	markt	voor	MDM-tools	is	daarmee	best	ingewikkeld,	
omdat er verschillende soorten diensten en verschillende producten 
worden	aangeboden,	verdeeld	over	de	verschillende	bouwblokken	of	
soms	als	combinatie	van	bouwblokken.	

Afhankelijk	van	je	voorkeuren	zul	je	soms	onderdelen	moeten	combine-
ren	die	je	bij	meerdere	partijen	afneemt.	Bijvoorbeeld	als	je	G	Suite	for	 
Education	wilt	gebruiken	in	combinatie	met	iPads.	Als	je	liever	niet	 
combineert,	heb	je	een	beperkte	keuze	uit	partijen	die	alle	bouwblokken	
aanbieden.	Vraag	je	ict-leverancier	welke	mogelijkheden	er	zijn	binnen	
hun	aanbod.	Overweeg	een	onafhankelijke	adviespartij	in	te	schakelen	als	
je	je	breder	wilt	oriënteren	dan	het	aanbod	van	je	huidige	leverancier(s).

Naast MDM zijn er ook andere rand-
voorwaarden voor devices in de klas
Denk	bijvoorbeeld	aan:
•	 een	betrouwbare	internetverbinding	
•	 een	efficiënt	ingericht	wifi-netwerk
•	 een	overwogen	keuze	welk	device	je	wilt	gebruiken
• goede afspraken met de leverancier van je devices en  

omliggende software 
Kijk voor meer informatie op onze pagina Alles weten over 
ict-infrastructuur

Visie op onderwijs

Advies

Klassen-management
Technischbeheer

Devices
Digitale leermiddelen Betrouw-baar netwerk

Mobile Device Management
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De juiste expertise om overwogen keuzes te maken

Wanneer	je	wilt	bepalen	wat	een	passende	MDM-oplossing	is	voor	
jou,	is	het	belangrijk	om	gebruik	te	maken	van	de	juiste	expertise.	
Expertise van de technologie en ict-inrichting, maar ook van de 
manier	waarop	je	onderwijs	wilt	geven	met	devices,	wat	dat	bete-
kent	voor	de	gebruikers	(leerlingen,	leraren,	ict-coördinatoren),	
welke	behoeften	zij	hebben	en	welke	specifieke	ict-inrichting	er	is.	

Leveranciers	hebben	over	het	algemeen	meer	algemene	expertise	
van	technologie	en	ict-inrichting.	Maar	de	kennis	van	de	manier	
waarop	jij	devices	en	ict	in	je	onderwijs	wilt	betrekken,	heb	je	bij	
voorkeur	zelf	in	huis.	Zo	stel	je	je	professioneel	op	richting	je	 
leverancier en voer je een goed geïnformeerd gesprek over de 
MDM-oplossing	die	het	beste	bij	jouw	onderwijs	past.	Op	deze	
manier	beleg	je	de	expertise	waar	deze	hoort	en	zorg	je	ervoor	dat	
je	leverancier	jouw	situatie	goed	begrijpt	en	jou	passend	kan	advise-
ren.	De	keuzehulp	in	deze	brochure	helpt	je	op	weg	met	informatie	
over verschillende MDM-functionaliteiten en -pakketten, om het 
gesprek	met	je	leverancier	goed	geïnformeerd	te	kunnen	voeren.

Keuzehulp: welk MDM-pakket past bij jouw onderwijs?

Ons	startpunt	voor	deze	MDM-keuzehulp	is	het	type	device	dat	je	hebt	
gekozen.	Op	basis	van	het	besturingssysteem	van	je	devices,	worden	
bepaalde	MDM-pakketten	namelijk	mogelijk,	of	juist	uitgesloten.	

We	gaan	ervan	uit	dat	je	al	een	overwogen	keuze	hebt	gemaakt	voor	
het	type	device	dat	je	in	de	klas	wilt	gebruiken.	Heb	je	deze	keuze	
nog	niet	gemaakt	en	wil	je	dat	goed	geïnformeerd	doen?	Gebruik	
dan de Hulp bij keuze tussen tablet, chromebook en laptop.	

Hoewel de keuzes in deze brochure als een  
rechtlijnig proces worden weergegeven, zijn er in 
werkelijkheid altijd meerdere elementen die  
meespelen. Dat is afhankelijk van de visie op  
onderwijs en ook van persoonlijke voorkeuren en 
opvattingen. Omdat het te complex is om al deze 
opties in deze brochure toe te lichten, kiezen we 
voor een lijn die wij in de praktijk veel tegen zijn 
gekomen in het onderwijs: van onderwijsvisie 
langs device en besturingssysteem naar een  
geschikt MDM-pakket.

Let op!
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Deze	brochure	is	bedoeld	om	 
een	algemeen	beeld	te	geven	van	 
de	markt	voor	Mobile	Device	
Management	in	het	Nederlandse	
onderwijs.	We	zijn	daarbij	bewust	
niet volledig en uitputtend geweest 
in onze selectie van producten en 
aspecten	van	die	producten.	Onze	
selectie	is	gebaseerd	op	onze	
ervaring en gesprekken met scholen 
die	gebruik	maken	van	MDM.	We	
willen vooral een richting geven die 
door scholen zelf nader moet 
worden	verkend.	Eventueel	in	
samenspraak met adviespartijen en 
verdiepende gesprekken met 
leveranciers, over exacte  
functionaliteit.

Functioneel beheer         chromeOS          iOS          Windows

Apps/instellingen 
beheren door leraar

Via	beheerportal	
van Google for 
Education.	Google	
biedt	geen	aparte	
Teacher-app, maar 
leraren kunnen wel 
aparte rechten 
krijgen in de Google 
Admin	Console.

Terug te vinden in 
Teacher-app van 
ZuluDesk,	JAMF	en	
JimmyControl.	
Daarnaast een 
beperkt	aantal	
opties	in	Apple	
Classroom.

Instellingenbeheer	
via Intune for 
Education.	Intune	
biedt	geen	aparte	
Teacher-app.

Meekijken op 
devices

Ontbreekt	in	Google	
for Education, extra 
pakket	als	Netop	
Vision, Cloudwise of 
GoGuardian voor 
nodig.

Standaard	in	Apple	
Classroom, wanneer 
je	gebruik	maakt	
van een MDM-tool 
als	ZuluDesk	of	
JimmyControl.

Niet	standaard	in	
Intune for Education, 
ook te vinden in 
Lightspeed en door 
betaalde	integratie	
van	TeamViewer.

Keuze 1: klassenmanagement en functioneel gebruik
Het	ligt	het	voor	de	hand	om	je	keuzes	te	maken	op	basis	van	de	
functionaliteiten	die	jij	belangrijk	vindt	voor	jouw	onderwijs.	Niet	alle	
klassenmanagementmodules	doen	echter	hetzelfde.	Bedenk	
daarom goed wat je van een MDM-tool verwacht, en controleer of 
de	MDM-tool	deze	opties	ook	ondersteunt.

Naast	de	functies	die	de	MDM-tools	bieden,	heb	je	vaak	nog	de	
mogelijkheid om extra functionaliteit toe te voegen door apps of 
plug-ins	die	je	extra	aanschaft	of	zelfs	gratis	kan	gebruiken.	 
Denk aan apps voor sociaal-emotionele ontwikkeling of apps die  
de	temperatuur,	het	CO2-gehalte of het geluidsniveau in de klas 
monitoren.	

Let op!
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Contentbeheer         chromeOS           iOS           Windows

Documenten delen Standaard	in	Google	Drive	en	
Google	Classroom.

Standaard	in	Apple	Classroom	via	
bijvoorbeeld	ZuluDesk.	Documen-
ten	komen	in	iBooks.

Standaard	in	Intune	door	de	
koppeling	met	Office365.

Berichten versturen Via Gmail, Google Drive, Google 
Hangouts, en Google Classroom 
(berichten	en	producten	tussen	
leerlingen is via de Google 
Admin	Console altijd aan/uit te 
zetten).

Via	iMessage,	te	beheren	via	 
MDM-tools	als	ZuluDesk	en	
Lightspeed	(berichten	tussen	
leerlingen	is	hier	aan/uit	te	zetten).

Via	Skype,	te	beheren	in	Intune	for	
Education	(berichten	tussen	
leerlingen	is	hier	aan/uit	te	zetten).

(Huiswerk)
opdrachten 
beheren

Standaard	in	Google	Classroom,	
Google	Drive	en	Team	Drives.	
Via	de	leraar	te	beheren	in	
Google Classroom en Drive, 
algemene settings centraal 
beheerd	in	de	Google	Admin	
Console.

Niet	beschikbaar	in	Apple	Class-
room, hiervoor is een andere tool 
nodig	als	Showbie	of	Google	for	
Education.

Standaard	in	Office365,	beheer	in	
Intune	for	Education.

Contentplatforms
Naast	deze	opties	voor	klassenmanagement	biedt	een	aantal	 
dienstenleveranciers ook contentplatforms.	Hierin	wordt	een	groot	deel	
van	bovengenoemde	opties	en	specificaties	gebundeld	en	aangevuld	
met	methodesoftware	en	apps	zoals	Office365	of	G	Suite	for	Education.	
Denk	hierbij	aan	platforms	als	Cool	(Cloudwise,	gericht	op	Chrome-
books),	ZuluConnect	(de	Rolf	groep,	beschikbaar	voor	alle	besturings-
systemen)	of	MOO	(Heutink-ICT,	beschikbaar	voor	alle	

besturingssystemen).	Al	deze	onderdelen	zijn	opgenomen	in	een	
platform, zodat je alle opties en instellingen gemakkelijk terug kunt 
vinden.	De	leerling	logt	één	keer	in,	waarna	hij	toegang	heeft	tot	al	zijn	
ict-producten	in	een	beheerde	omgeving.	
Zorg	ervoor	dat	je	binnen	zo’n	platform	eigen	keuzes	kunt	blijven	
maken	uit	leermiddelen	en	toepassingen	die	je	wilt	gebruiken	in	jouw	
school.	Borg	ook	dat	je	desgewenst	kunt	overstappen	naar	een	ander	
platform	als	dat	beter	past	bij	de	keuzes	die	je	als	school	maakt.

15



Keuze 2: technisch beheer en koppelen van devices
Je	kiest	een	geschikt	MDM-pakket	op	basis	van	je	functionele	wen-
sen,	voorkeur	voor	devices	en	de	bijbehorende	besturingssystemen.
Om	de	devices	te	kunnen	gebruiken	in	de	schoolomgeving,	moeten	
ze	gekoppeld	worden	aan	je	MDM-tool.	Dit	gaat	niet	vanzelf	en	kan	
je	veel	tijd	kosten	als	je	het	achteraf	doet.	
 

 Om de devices te kunnen gebruiken  
in de schoolomgeving, moeten ze  
gekoppeld worden aan je MDM-tool.

Laat	je	hierover	dus	goed	informeren,	bijvoorbeeld	door	je	 
leverancier.	Wees	je	er	in	ieder	geval	van	bewust	dat	ieder	 
besturingssysteem	zijn	eigen	eisen	en	voorwaarden	heeft	om	devices	
te	koppelen	in	een	MDM-tool.	Welke	dat	zijn,	vind	je	hieronder.	

Ik	heb	ChromeOS	als	besturingssysteem

Voor	Chromebooks	en	de	G	Suite	for	Education	zijn	er	twee	soorten	
licenties.	Allereerst	is	er	een	beheerlicentie per device, waarmee je 
toegang krijgt tot de Google Admin Console.	Daarnaast	zijn	er	gebrui-
kerslicenties voor de leerlingen en leraren die toegang geven tot de G 
Suite	for	Education	met	daarin	apps	zoals	Gmail,	Hangouts,	Drive	en	
Google	Classroom.	

Er is dus onderscheid tussen instellingen die je per device kan kiezen, 
en	instellingen	die	gaan	over	de	gebruiker.	Bij	Chromebooks	staat	dit	
los	van	elkaar:	elke	gebruiker	kan	in	principe	inloggen	op	elke	

Chromebook.	De	specifieke	gebruikersinstellingen	komen	mee	en	
daarnaast	gelden	de	device-instellingen	van	het	apparaat.
In	Google	Admin	kan	je	instellingen	en	restricties	doorvoeren	die	
specifiek	gelden	voor	het	device,	zoals	het	beheer	van	netwerkinstel-
lingen,	het	aan-	en	uitzetten	van	de	camera	of	het	browsen	in	een	
privé-omgeving.	Hiervoor	betaal	je	een	eenmalige	licentie	per	
Chromebook,	die	je	toegang	geeft	tot	de	instellingen	in	de	Google	
Admin	Console.	De	serienummers	worden	in	dit	systeem	geladen,	
waarna	je	instellingen	kunt	wijzigen.	In	Google	Admin	kan	je	ook	
gebruikersbeheer	en	-instellingen	regelen	voor	de	gebruikers	binnen	
jouw	G	Suite	for	Education	domein.	Hierin	maak	je	accounts	voor	de	
leerlingen	en	leraren	aan,	en	kun	je	klassen	en	groepen	vormgeven.	
Dit	kan	eventueel	ook	in	een	ander	MDM-pakket	dat	ChromeOS	
ondersteunt,	zoals	Lightspeed.

Ik	heb	iOS	als	besturingssysteem	

Wanneer	je	iPads	via	een	onderwijsgerelateerde	partij	koopt,	koppel	je	
de	serienummers	van	de	iPads	in	Apple School Manager.	In	Apple	School	
Manager	maak	je	vervolgens	beheerde	Apple	ID’s	aan	voor	de	leerlin-
gen	door	gebruik	te	maken	van	het	Device Enrollment Program (DEP).	
Deze	stap	zorgt	er	ook	voor	dat	je	later,	wanneer	je	gebruikmaakt	van	
je	MDM-tool,	een	hoger	niveau	van	devicebeheer	kunt	voeren.	

Vervolgens kun je app-licenties via Volume Purchasing Program (VPP) 
in	grote	aantallen	aanschaffen.	Deze	licenties	kun	je	dan	later	
toewijzen	aan	de	devices.	Naast	deze	toepassingen	kies	je	ook	nog	
een	MDM-tool	uit,	om	de	devices	technisch	te	beheren	en	de	apps	te	
installeren.	MDM-pakketten	waarmee	je	iOS-devices	kunt	beheren,	
zijn	bijvoorbeeld	JAMF,	ZuluDesk,	JimmyControl	en	Lightspeed.
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Ik	heb	Windows	10(S)	als	besturingssysteem

Bij	Windows-devices	heb	je	twee	keuzes.	In	de	eerste	plaats	kun	je	de	
devices	op	laten	nemen	in	de	bestaande	ict-omgeving	van	de	leve-
rancier	die	het	schoolnetwerk	beheert.	De	devices	maken	dan	deel	
uit van het schoolnetwerk, waardoor leerlingen dezelfde rechten en 
toegang	hebben	als	op	een	vaste	computer.	Wijzigingen	in	instellin-
gen	kunnen	minder	snel	worden	doorgevoerd,	omdat	het	beheer	
ervan	niet	in	de	school	ligt,	maar	bij	de	ict-dienstenleverancier.	

Een	tweede	optie	is	het	gebruik	van	een	MDM-pakket	waarmee	je	
zelf	Windows-devices	kunt	beheren,	zoals	Intune	for	Education	
(Windows	10	en	Windows	10S)	of	Lightspeed.	Binnen	deze	
MDM-pakketten	voer	je	de	serienummers	in.	Daarna	koppel	je	de	
serienummers via Azure Active Directory	(waarin	alle	gebruikers	van	
een schoolorganisatie staan) en worden de accounts voor de  
gebruikers	gegenereerd.	Na	deze	koppeling	kun	je	de	devices	
beheren	en	apps	installeren.

Ik	heb	meerdere	besturingssystemen	naast	elkaar

Sommige	MDM-pakketten	zijn	toegespitst	op	één	besturings- 
systeem,	andere	pakketten	ondersteunen	meerdere	besturings-
systemen	in	een	platform.	Dit	kan	een	voordeel	zijn	wanneer	je	
verschillende	soorten	devices	gebruikt	binnen	een	school.	 
Lightspeed is voor het onderwijs het grootste platform dat alle 
besturingssystemen	ondersteunt.	Daarnaast	is	er	in	Nederland	
JimmyControl,	waarmee	iOS-	en	Android-devices	kunnen	worden	
beheerd.	De	reguliere	Microsoft	Intune	(dus	niet	de	gratis	Education	
versie),	kan	ook	meerdere	besturingssystemen	beheren.

Specifieke tool of meerdere 
besturingssystemen ineen?
Bij	de	keuze	van	een	device	is	de	behoefte	van	gebruikers	
doorgaans	leidend.	Is	typen	bijvoorbeeld	groot	onderdeel	
van	het	gebruik,	dan	ligt	een	Chromebook	of	laptop	meer	
voor	de	hand	dan	een	tablet.	Op	dezelfde	manier	kan	je	de	
keuze	maken	voor	je	MDM-tool.	Een	tool	die	meerdere	
besturingssystemen	ondersteunt,	hoeft	niet	per	se	het	
meest	gebruiksvriendelijk	te	zijn	voor	jouw	gebruikers.	Dan	
zijn	twee	MDM-tools	die	een	specifiek	besturingssysteem	
ondersteunen,	misschien	een	beter	idee.	

Ga daarvoor in gesprek met de mensen die de tool uitein-
delijk	gaan	gebruiken:	de	ict-coördinatoren	en	leraren.	
Luister	naar	hun	kant	van	het	verhaal.	Wat	zijn	hun	eisen	
op	het	gebied	van	een	MDM-tool?	Zijn	de	leraren	in	staat	
om	meerdere	tools	effectief	te	gebruiken,	of	is	integratie	
ervan	handiger?	Maak	de	afweging	wat	het	beste	past	 
met	de	betrokkenen,	om	zo	tot	een	praktische	beheer- 
omgeving	te	komen.
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En nu: maak jouw keuze!

Zoals	je	hebt	kunnen	lezen	is	MDM	essentieel	wanneer	je	met	
devices	werkt	in	de	klas.	De	opstartfase	kost	tijd,	maar	op	de	lange	
termijn	levert	MDM	een	hoop	op.	Je	legt	de	verantwoordelijkheden	
over	het	device	en	het	gebruik	ervan	op	de	juiste	plek	en	de	devices	
worden	efficiënter	en	veiliger	gebruikt.	Kortom,	MDM	vormt	de	lijm	
in een moderne ict-inrichting waar zoveel mogelijk in de cloud en 
webbased	gebeurt,	ook	het	beheer	van	je	mobiele	devices.

Bij	het	maken	van	de	juiste	keuzes	rondom	het	werken	met	mobiele	
devices,	is	de	samenhang	tussen	device,	besturingssysteem	en	
MDM-software	essentieel.	Welke	keuze	je	eerst	maakt,	hangt	af	van	
wat	je	het	belangrijkste	vindt.

Met	de	informatie	in	deze	brochure	in	je	achterhoofd,	kom	je	goed	
beslagen	ten	ijs	wanneer	je	met	een	adviseur	of	leverancier	in	
gesprek	gaat	over	een	passende	MDM-oplossing	voor	jouw	situatie.
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Apple School Manager Een	webportal	van	Apple	voor	ict-coördinatoren	om	gebruikers	en	devices	te	beheren.	In	Apple	School	
Manager	maak	je	onder	andere	beheerde	Apple	ID’s	aan	en	meld	je	schooldevices	aan	bij	je	MDM

Azure Active Directory Azure	AD	is	een	cloudoplossing	voor	identiteits-	en	toegangsbeheer	voor	Windows-devices.	Met	Azure	AD	
regel	je	de	toegang	tot	Windows-devices,	maar	ook	Office365	en	andere	toepassingen	van	Windows.

Beheerlicentie 
(Chrome)

De	licentie	die	nodig	is	om	Chromebooks	als	device	te	beheren.	Met	de	beheerlicentie	beheer	je	instel-
lingen	als	toegang	tot	de	camera	en	de	toegang	tot	bepaalde	websites.

Contentplatform Een	website	van	een	leverancier	waarop	methodesoftware,	officepakketten	en	opties	voor	Mobile	Device	
Management	samenkomen.	Hierin	is	een	Single	Sign	On-voorziening	ingebouwd,	zodat	gebruikers	maar	
één	keer	inloggen	voor	alle	systemen.

Device Enrollment 
Program (DEP)

Apple	DEP	is	een	snelle	manier	om	iOS-devices	te	implementeren.	Het	vereenvoudigt	de	eerste	installatie	
door	aanmelding	van	de	apparaten.

Gebruikerslicentie Geeft	toegang	tot	de	toepassingen	op	gebruikersniveau.	Door	gebruikers	aan	te	maken,	koppel	je	de	
toepassingen	aan	een	persoon	waarna	deze	de	toepassingen	kan	gebruiken.

Google Admin Console De	Google	Admin	Console	is	de	omgeving	waar	beheerders	Google-services	beheren	voor	de	leerlingen.

Instellings-appstore Een verzameling van voorgeïnstalleerde apps in de MDM-omgeving, zodat leraren gemakkelijk apps  
kunnen	installeren	op	de	leerlingdevices.

Klassenmanagement Het gedeelte van een MDM-tool waar de leraar opdrachten en documenten klaarzet, maar ook snel  
groepen	kan	formeren,	apps	kan	klaarzetten	en	kan	meekijken	op	devices.

Licentieconstructie De	wijze	van	aankoop	van	een	MDM-licentie.	Betaal	je	per	leerling	of	per	device,	en	betaal	je	eenmalig	of	
jaarlijks?

Volume Purchasing 
Program (VPP)

Met		(Apple)	VPP	koop	je	als	onderwijsinstelling	apps	en	boeken	in	groot	volume	voor	leerlingen,	 
leraren	en	andere	werknemers.	In	plaats	van	losse	apps	koop	je	in	een	keer	meerdere	app-licenties	 
die	automatisch	gekoppeld	worden	in	je	MDM-tool.

Begrippenlijst

19



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

Mobile Device Management: het beheer van mobiele devices in de klas
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Datum van uitgave
maart 2018

Auteurs
Els Booij
Koen van der Werf
Michael van Wetering

Redactie
Juwan	Mizouri

Fotografie
Etienne	Oldeman
Reyer	Boxem
Rodney	Kersten

Vormgeving
HOW	communicatie	|	creatie

Met dank aan
•	 Cloudwise:	Huig	Ouwehand
•	 Dr.	Schaepmanstichting	Hengelo:	
	 Björn	de	Wals	&	Frans	Wensink
•	 Google	for	Education:	Gráinne	Rietveld
• Heutink ICT: Wouter Wurdemann
•	 JimmyControl:	Bas	Voorveld
•	 PCBO	Meppel:	Sander	Gordijn
•	 Microsoft	Intune:	Jan	Willem	Roks
•	 de	Rolf	groep:	
	 Micha	van	Ravenswaay	&	Richard	Hagen
•	 Stichting	Talent	Hoorn:	
	 Rik	Brussel	&	Marcus	Soeters
•	 De	Zevenster	Denekamp:	Frieda	uit	het	Broek

Sommige rechten voorbehouden
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de 
uiterste	zorg	is	besteed,	aanvaarden	de	auteur(s),	
redacteur(s) en uitgever van Kennisnet geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of 
onvolkomenheden.

Over Kennisnet
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