
IT-beheerders in het onderwijs hebben te maken met 
dezelfde uitdagingen als in andere branches: ze 
moeten de behoeften van hun eindgebruikers 
ondersteunen en tegelijkertijd rekening houden met 
beveiliging, schaalbaarheid en kosten. 

Chrome Education Upgrade biedt je het volledige 
potentieel van Chrome OS zodat je voor beide 
aspecten aan de behoeften kunt voldoen. Bovendien 
hebben docenten de vrijheid om hun leerlingen 
uitzonderlijke leerbelevingen te bieden, terwijl 
beveiliging en beheer op elk niveau worden 
gegarandeerd. 

Gebruik het volledige potentieel van 
Chrome OS met Chrome Education Upgrade
Wat is Chrome Education Upgrade?

Met Chrome Education Upgrade kunnen IT-afdelingen educatieve omgevingen opzetten 
waarin docenten en leerlingen kunnen opbloeien, met uitgebreide mogelijkheden voor 
beheer, beveiliging en support. 

Ik zou zeggen dat we meer dan 70% 
minder tijd aan apparaatbeheer 
hoeven te besteden. Als we dit zouden 
doen met een ander apparaat, moeten 
we 2 keer zo veel personeel 
aannemen. We hebben nu al deze 
apparaten, maar we horen niemand 
over het beheer."

IDC-whitepaper, 
The Economic Value of Chromebooks 
for Educational Institutions

Chrome OS-upgrades

Transformeer apparaten voor 
gestandaardiseerd toetsen, zet 

inloggen via SSO aan en stel 
automatisch opnieuw 

inschrijven in. 

Apparaatbeheer

Kies uit honderden 
beleidsregels om apparaten te 

implementeren, beheren, 
vergrendelen en beveiligen, 
allemaal vanuit de Google 

Beheerdersconsole in de cloud. 

24/7 support voor 
IT-beheerders

Bij dit alles krijg je ook nog eens 
probleemoplossingsondersteuning 

voor Chrome OS. Bel Google 
meteen als er iets misgaat, dag of 

nacht, zonder extra kosten.

Als je meer wilt weten over Chrome 
Education Upgrade, ga je naar 
edu.google.com/chromebooks.

De adviesprijs van Chrome Education Upgrade wordt geüpdatet van $ 30 naar $ 38 vanaf 9 maart (uitgesteld vanaf 9 maart 
2020 zoals eerder aangekondigd). Prijzen kunnen variëren per regio en reseller. Neem contact op met je reseller voor 
specifieke prijzen die beschikbaar zijn in je regio.

Doe deze assessment van 5 
minuten om te zien hoe je de 
toegang tot onderwijstechnologie 
kunt uitbreiden.

"

https://edu.google.com/intl/nl/products/chromebooks/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://tcoresearch.com/chromebooks/
https://tcoresearch.com/chromebooks/


Continue innovatie zorgt voor doorlopende waarde
Ontdek de nieuwste topfuncties

Chrome OS-upgrades

Maak gestandaardiseerd toetsen mogelijk met 
de kioskmodus.

Bied snel zonder inloggen toegang tot Chrome 
voor gebruik in bibliotheken en labs.

Makkelijk en flexibel inloggen via externe 
SSO-providers.

Schrijf apparaten automatisch opnieuw 
in bij je organisatie nadat ze zijn gereset.

10+ jaar innovatie op onderwijsgebied

Apparaatbeheer

Stel inlogbeperkingen in zodat schoolapparaten alleen 
worden gebruikt voor schoolwerk. Stel uren in waarop 
het apparaatbeleid minder streng is, zodat leerlingen en 
gezinnen gastaccounts kunnen gebruiken na schooltijd.

Met apparaatrapportage kun je de meest recente 
gebruikers bekijken voor elk apparaat en meldingen 
aanzetten wanneer apparaten te veel dagen op rij 
offline zijn. 

Houd de apparaten van je onderwijsinstelling bij en 
beheer ze, stel aangepaste annotaties in en integreer 
tools van derden voor extra beheermogelijkheden.

Vergrendel apparaten die kwijt of gestolen zijn en laat 
een gepersonaliseerd bericht op het apparaat zien.

Beheer het automatische updateschema.

24/7 support voor IT-beheerders

24/7 support voor IOS-functies

24/7 support voor beheerfuncties

2008 20202009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kiosk- en 
beheerde 
gastmodus

Pilot met 
Chromebooks 
op scholen

Alle bekende 
OEM's maken nu 
Chromebooks

Progressive 
web-apps

8 jaar automatische updates 
voor Chromebooks (was 6,5)

Gestandaardiseerd toetsen, 
inlogbeperkingen, 
apparaatrapportage

Omklapbare 
Chromebooks met 

stylusondersteuning

API's 
vrijgegeven 
voor EMM's

Integratie 
van Active 
Directory

Eerste 
Chromebook 
met ARCore- 

ondersteuning

Vergrendelde modus in 
toetsen in Google 

Formulieren, alleen op 
beheerde Chromebooks

200+ 
aanpasbare 
beleidsregels

Gloednieuwe 
Beheerders-
console

Systeemeigen 
printeronder- 
steuning

Chromebook 
App Hub 
gelanceerd

App-licentieprogramma

3e Chromebook-tablet

Chrome OS-
browser 
gelanceerd

Beheeropties 
voor de 
Chrome- 
browser Chromebooks 

beschikbaar in 
Australië, Canada, 
Duitsland, 
Frankrijk, Ierland 
en Nederland.

Eerste tablet 
met 

Chrome OS 
Acer 

Chromebook 
Tab 10

Ondersteuning voor Android-apps

2021

500 beleidsregels in de 
Google Beheerdersconsole

Zero-touch enrollment

Systeemeigen 
schermopname in 
Chrome OS

2012
● Kiosk- en beheerde gastmodus 

gelanceerd
● Eerste Chromebox op de markt

2013
● Chromebooks beschikbaar in Australië, 

Canada, Duitsland, Frankrijk, Ierland en 
Nederland.

2014
● Meestverkochte apparaat in de VS 
● Alle bekende OEM's maken nu 

Chromebooks

2015
● Meestverkochte apparaat in Zweden en 

Nieuw-Zeeland
● 20 miljoen leerlingen en docenten 

gebruiken Chromebooks
● Omklapbare Chromebooks met stylus 

gelanceerd
● Cast voor EDU gelanceerd

2016

2017
● Meestverkochte apparaat in Canada

2018
● Meestverkochte apparaat in Nederland, 

nationale licentiedeal in Nieuw-Zeeland
● 25 miljoen leerlingen en docenten 

gebruiken Chromebooks
● Eerste Chrome OS-tablet: de Acer 

Chromebook Tab 10
● Linux-ondersteuning op Chromebooks
● Eerste Chromebook met 

ARCore-ondersteuning 
● Vergrendelde modus in toetsen in 

Google Formulieren, alleen op beheerde 
Chromebooks

2019
● 30 miljoen leerlingen en docenten 

gebruiken Chromebooks
● Chromebook App Hub gelanceerd

2020
● 40 miljoen leerlingen en docenten 

gebruiken Chromebooks
● 8 jaar automatische updates voor 

Chromebooks
● App-licentieprogramma
● 3e Chromebook-tablet


