
Een school  
zonder  
internet?  
Da’s als een  
klas zonder  
leerlingen!  



 

Leerlingen en leerkrachten gebruiken op 
school tal van digitale tools bij lessen en 
administratie. You Tube-filmpjes, online 
oefeningen, resultaten en communicaties 
via Smartschool, digitale samenwerking. 
Zelfs de smartphone komt eraan te pas 
voor bepaalde opdrachten.  
Gevolg: internet moet altijd en overal blijven 
werken. Op een vlotte en veilige manier, 
zonder extra werk voor uw IT-dienst en 
zonder zware last op uw budget.

 

Interesse in ICT* bij 
leerlingen in het 
basisonderwijs: 

92%
vindt het gebruik van de  
computer nuttig. 

 86%
voelt zich op zijn gemak als hij een 
computer gebruikt. 

 

78%
vindt het werken met een 
computer enorm interessant.

 

72%
wil veel weten over computers.

 

50%
van de ouders is ervan overtuigd 
dat hun kinderen betere 
schoolresultaten kunnen behalen 
door met de computer te leren 
werken.*Bron: Peiling informatieverwerving en –verwerking in het basisonderwijs, 

Vlaamse Overheid, 2012



Combineer de volgende 
oplossingen en iedereen kan 
naar hartenlust online leren en 
werken. Overal en op de meest 
veilige manier.

Draadloos

Even niet in de klas
Blijf verbonden van in de gang tot aan de andere kant van de campus. 
Dankzij de wifi-oplossing voor scholen is er internet overal waar u het  
wil, ook buiten de klaslokalen en kantoren.

Voor leerkrachten en leerlingen?
Jazeker! Want met maximum 25 access points voor ongeveer 750 
gelijktijdige gebruikers kan er heel wat gesurft worden. En dit allemaal 
over één internetverbinding en met de strengste beveiliging.

Alles en iedereen online  

Sluit maar aan! 
Internet Pro+ for Schools biedt een onbeperkte, 
krachtige en stabiele internetverbinding. Met de 
32 inbegrepen vaste IP-adressen krijgt u toegang 
tot uw apparatuur, mailserver, netwerkprinters, 
thuiswerksysteem of wat u maar wenst, ook vanop 
afstand.

Een panne? 
Blijf gerust verder werken dankzij de optie Mobile 
Back-up: als de vaste internetlijn uitvalt, schakelt de 
verbinding automatisch over op de mobiele back-uplijn. 

Geef cybercriminelen geen kans! 
Met Internet Pro+ for Schools beschikt u gratis over 
een router met firewall. Die beschermt uw netwerk 
doeltreffend tegen cyberaanvallen en  alle vormen  
van ongeoorloofde toegang. 

En de prijs? 

Speciale prijs, enkel voor 
scholen. Geen grote 
investeringen: met een vast 
bedrag per maand weet u altijd 
waar u aan toe bent.



 

Internet Pro+ for Schools 

Kenmerken vaste IP-adressen tot 32 

maximale upload/download-snelheid 1 100/40 Mbps  

aantal gebruikers onbeperkt

router inbegrepen

Ook inbegrepen simkaart 2 GB op 3G- en 4G-netwerk

e-mail gepersonaliseerde mailbox

website 50 MB webruimte en ".be” domeinnaam

IT Assistant
telefonische hulp bij problemen met pc’s, printers, 
virussen enz.

Prijs  installatie gratis

abonnement € 60/maand

Optie  mobile back-up
Noodverbinding via het mobiele netwerk:  
€ 20/maand 

 

WiFi for Schools 2

Kenmerken   tot 5 switchen met keuze tussen 8 of 24 poorten

tot 25 access points 

2 gebruikersprofielen 

Ook inbegrepen installatiekit 

dashboard voor gegevensraadpleging en rapportering

Prijs 8-poortsswitch installatie: € 85 

abonnement: € 22,50/maand 

Prijs 24-poortsswitch installatie: € 110 

abonnement: € 44/maand

Prijs per access point installatie: € 95 

abonnement: € 18,25/maand

Site survey eenmalige kost: € 400

Internet in alle omstandigheden Een krachtig draadloos netwerk

Site Survey voor een optimale wifidekking
De kwaliteit van de wifiverbinding hangt af van tal van omgevingsfactoren zoals het ontwerp 
van een gebouw, de materialen enz. Daarom voeren wij altijd een grondige studie (site 
survey) ter plaatse uit vóór de installatie van het wifinetwerk. Zo weten we welke apparatuur 
en welke specificaties we moeten voorzien, en wat de eventuele bijkomende kosten zijn.

1  Maximale upload/download-snelheid: de aangegeven snelheden zijn maximale snelheden. 
 Voor meer informatie, zie www.proximus.be/internetsnelheid.
2 De prijs voor WiFi for Schools is slechts een indicatie. De definitieve prijs hangt af van de resultaten van de site survey.



De Proximus-kwaliteit tegen een gunstig tarief
• Een eenvoudige oplossing, perfect aangepast aan uw school.
• Alles geïnstalleerd en getest tijdens één enkel bezoek ter plaatse. U start onmiddellijk!
• Eén leverancier, één aanspreekpunt. Makkelijk toch?
• 99,7% beschikbaarheid.
• Een vraag, een probleem? Wij staan voor u klaar!

• Telefonische bijstand 7 dagen op 7 en 24 uur per dag.
• Herstelling binnen de 5 uur, van maandag tot vrijdag van 8u tot 22u en op zaterdag tot 16.30u.
• Gratis hulp bij problemen met pc, printer, e-mail enz.
• Optie: back-uplijn.
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BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1. De technische specificaties en vermelde prijzen gelden onder  
voorbehoud van vergissingen en drukfouten. Alle prijzen zijn excl. btw. Ref.: Internetforschools_nl_April 2019.

Meer info 

Contacteer uw gebruikelijke  
Proximus-contactpersoon.


