
De volgende generatie van leren en 
lesgeven mogelijk maken
Rust je school uit met Chromebooks: veelzijdige, 
eenvoudig te beheren en beveiligde apparaten 
ontworpen voor het onderwijs. Leer en geef les 
vanuit je situatie nu en stippel de koers naar je 
toekomst uit.

Veelzijdige apparaten, speciaal gemaakt voor het onderwijs
Schep mogelijkheden voor iedereen op school, met tools, apps en functies die in hun 
behoeften voorzien.

Eenvoudig beheren en schalen
Houd de controle over alle apparaten op school en ondersteun het IT-team met Chrome 
Education Upgrade.

Ontworpen om het onderwijs te ondersteunen
Chromebooks verhogen de productiviteit in de klas en daarbuiten, met een snel, 
gebruiksvriendelijk en betrouwbaar ontwerp dat is toegespitst op het onderwijs.

Ingebouwde beveiliging in elke laag
Verlaag de risico's met de meerlaagse, geïntegreerde beveiligingsmaatregelen van 
Chromebooks.

Nog nooit een 
ransomwareaanval op een 
zakelijk, educatief of persoonlijk 
Chrome OS-apparaat gemeld1

Nummer 1 in het basis- en 
middelbaar onderwijs2 – 
Chromebooks worden door 
50 miljoen leerlingen en docenten 
over de hele wereld gebruikt
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Ontdek welke Chromebooks het 
meest geschikt zijn voor jouw school

1 Safer Learning with Google for Education
2 Celebrating 10 years of Chromebooks in education 

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://services.google.com/fh/files/misc/safer_learning_with_gfe_onepager.pdf
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/10thbirthday-chromebook-education/


Voldoe met Chromebooks aan de behoeften van alle 
leerlingen, docenten en administratieve medewerkers.

Producten die leren en lesgeven 
mogelijk maken
Chromebooks  zijn snel, goed beveiligd en eenvoudig 
in gebruik. Met een brede keuze aan modellen, 
functies en accessoires is er altijd wel een 
Chromebook voor elke gebruiker.

Chrome OS is het cloud-gebaseerde 
besturingssysteem waarop alle Chromebooks draaien 
en dat snel, eenvoudig en betrouwbaar gebruik 
mogelijk maakt, met regelmatige updates op de 
achtergrond.

Chrome Education Upgrade stelt IT-beheerders in 
staat om leeromgevingen te verbeteren via de 
verbeterde functies voor beheer, beveiliging en 
support van de Google Beheerdersconsole.

Bespaar kosten en tijd
De initiële kosten van Chromebooks zijn lager, 
waardoor je kunt investeren in meer edtech voor 
jouw school. En omdat de implementatie en het 
beheer van de apparaten minder tijd vraagt, kunnen 
IT-medewerkers zich concentreren op innovatie.

Chromebooks laten je school groeien en bloeien.

Een uitgebreide digitale 
leeromgeving
Chromebooks werken naadloos samen met Google 
Workspace for Education, populaire apps uit de 
Chromebooks App Hub en extensies uit de Chrome 
Web store en zijn daardoor een compleet apparaat 
voor leren en lesgeven.

Veelzijdigheid voor iedereen
Kies uit verschillende Chromebook-opties, zoals 
desktops, laptops of omklapbare tablets, die passen 
bij leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. 
Voor docenten zijn er stijlvolle, professionele 
apparaten.

Eenvoudig op grote schaal te beheren 
en te beveiligen
Blijf cyberdreigingen een stap voor met ingebouwde 
beveiliging zoals 128-bits gegevensversleuteling, 
Verified Boot en automatische updates. Met Chrome 
Education Upgrade beheer je duizenden apparaten, 
beleid en meer vanuit één centrale plek: de Google 
Beheerdersconsole. 

Robuust, repareerbaar en ontworpen 
om lang mee te gaan
Componenten zoals morsbestendige toetsenborden 
en krasbestendig Gorilla® Glass maken je apparaten 
sterk genoeg voor dagelijks gebruik. Chromebooks 
hebben een lange levensduur3en kunnen worden 
gerepareerd. Zo kun je ze zo lang mogelijk 
gebruiken en je elektronisch afval verminderen.

Lagere 
bedrijfskosten 

over een periode 
van 3 jaar4

Minder beheertijd 
per apparaat4

Kortere 
implementatietijd4

Minder vaak
opnieuw 

opstarten4

Minder tijd om
opnieuw op te 

starten4

57% 59% 74% 76% 73%

Minder zorgen over de kosten, 
het beheer en de prestaties 
van je apparaten, meer tijd 
voor lesgeven en leren.

3 Improving 40 million Chromebooks for education
4 The Economic Value of Chromebooks for Education
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https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/
https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps/epic-books-for-kids
https://chrome.google.com/webstore/detail/insertlearning/dehajjkfchegiinhcmoclkfbnmpgcahj
https://chrome.google.com/webstore/detail/insertlearning/dehajjkfchegiinhcmoclkfbnmpgcahj
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://services.google.com/fh/files/misc/google_infobrief_us45739919tm.pdf
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools

