EDUCATION FUNDAMENTALS

Education Fundamentals is een gratis pakket
met gebruiksvriendelijke tools die een flexibele
en zekere basis bieden voor leren, samenwerken
en communiceren, allemaal op één plek.

Maak het makkelijk voor iedereen in je schoolcommunity om naadloos en in realtime samen te werken,
te communiceren en deel te nemen.

Docenten kunnen huiswerkopdrachten centraal op één plek maken, organiseren, delen en nakijken om tijd
te besparen. Via Single sign-on hebben gebruikers toegang tot al hun bestanden, vanaf elk apparaat.

Vertrouw op onze meerlaagse beveiliging, de beste in zijn klasse, met ingebouwde en geautomatiseerde
functies die beveiligingsbeheer makkelijker maken.

Meer dan 170 miljoen leerlingen,
studenten en docenten maken gebruik
van Google Workspace for Education.
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EDUCATION FUNDAMENTALS

Education Fundamentals is een gratis pakket met tools dat mogelijkheden voor gezamenlijk leren
biedt via een beveiligd platform. De suite bevat Classroom, Google Meet, Drive, Documenten,
Formulieren, Presentaties Chat, Gmail en Agenda.

●

●

●

Werk in realtime samen via Google
Meet, Documenten, Spreadsheets,
Presentaties, Sites en Jamboard.
Communiceer overal met leerlingen,
studenten, docenten,
ouders/verzorgers en beheerders via
Google Meet, Chat en Gmail.
Bied een inclusieve leeromgeving met
individuele
toegankelijkheidsinstellingen voor
de unieke leerstijl van elke leerling
of student.

●

●

●

●

Docenten besparen tijd met
Classroom en Opdrachten. Ze kunnen
makkelijk lesgroepen maken,
huiswerk organiseren, toetsen
afnemen en gedetailleerde
feedback delen.
Houd de beoordeling en feedback
consistent en transparant met
rubrieken en een reactieoverzicht.
Docenten kunnen de werkbelasting
stroomlijnen door huiswerk te posten
en te plannen en takenlijsten
te maken in Classroom.
Stimuleer zelfstandig denken en
academische integriteit met snelle
scans om citatieproblemen te
signaleren via originaliteitsrapporten.

●

●

●

●

Vertrouw op de
gegevensbeveiligingsmaatregelen
van Google, die voldoen aan strenge
privacy- en beveiligingsnormen en
worden gecontroleerd door externe
partijen.
Breid de beveiliging uit naar al je
apparaten met beheer van mobiele
apparaten en krijg vanaf elk apparaat
dezelfde bescherming.
Schakel afdwinging van
beveiligingssleutels en verificatie in
2 stappen in voor een extra
verificatielaag.
Bescherm gevoelige gegevens in
Gmail en Drive met geautomatiseerd
gegevensverlies voorkomen.

Kies wat er bij je onderwijsinstelling past, op basis van de behoeften:

Met 100 TB gecombineerde
cloudopslag die door
iedereen in je organisatie
wordt gedeeld, heb je altijd
genoeg opslagruimte.

Education Standard voor
uitgebreidere beveiliging
en analysemogelijkheden.

Teaching and Learning
Upgrade voor tools om
de digitale leeromgeving
te verbeteren.

Education Plus voor
een uitgebreide upgrade
en een echte digitale
transformatie.

Bekijk meer informatie over elke versie.
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