
* Bekijk meer informatie over elke Google Workspace for Education-versie op 
edu.google.com/workspaceforeducation

Education Plus is de ultieme Google 
Workspace for Education-versie. Dit 
pakket bevat onder andere alle 
geoptimaliseerde beveiligingsfuncties 
en premium tools voor lesgeven en 
leren van Education Standard en de 
Teaching and Learning Upgrade.* 
Implementeer Education Plus om de 
digitale leeromgeving van je 
onderwijsinstelling te transformeren.

Dankzij jullie feedback kunnen we onze services 
doorlopend verbeteren en nieuwe functies en updates 
beschikbaar stellen voor leerbehoeften en -doelen. 

Bescherm je school met geavanceerde tools die meer zichtbaarheid, inzichten en controle bieden, 
zodat lesgeven en leren zonder onderbrekingen kunnen doorgaan.

Bied docenten de mogelijkheden om hun beste werk te leveren met geüpgradede tools waarmee ze 
overal contact kunnen leggen met leerlingen of studenten en ze bij de les kunnen betrekken.
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Deze geoptimaliseerde tools maken een digitale transformatie mogelijk met premium 
mogelijkheden voor lesgeven en leren en proactieve beveiligingsfuncties, plus onder 
andere meer opslagruimte, Cloud Search, grotere vergaderingen en snellere support.

Omdat Education Plus een prijsmodel op basis van inschrijving 
heeft (per leerling/student) kan je instelling de hele 
onderwijscommunity van de voordelen van 
Education Plus voorzien. Bij elke 4 licenties voor 
leerlingen/studenten die je koopt, krijg je 1 personeelslicentie. 
De minimale verkoopvereiste wordt bepaald door de grootte van 
je school. Je hoeft dus nooit meer te kopen dan je nodig hebt.

Los problemen sneller op met 
hulp van een supportteam met 
productspecialisten.*
* Support is beschikbaar voor instellingen 
die meer dan 200 licenties kopen.

● Organiseer grotere vergaderingen. Kom met tot wel 
250 deelnemers samen in elke virtuele vergadering, 
of livestream aan tot wel 100.000 kijkers uit je domein.

● Breid de functionaliteit voor lesgroepen uit. 
Synchroniseer Classroom-roosters vanuit je 
leerlinginformatiesysteem om lesroosters op schaal 
te beheren. Maak content en tools naadloos 
toegankelijk vanuit Classroom met add-ons voor 
Classroom en gebruik lestemplates voor een 
verrijkend lesprogramma.

● Promoot academische integriteit. Scan op potentieel plagiaat 
en gebruik schoolovereenkomsten om ingediend huiswerk te 
vergelijken met een eigen opslagplaats van eerder werk van 
leerlingen met onbeperkte originaliteitsrapporten.

● Stimuleer betrokkenheid. Probeer gebruiksvriendelijke 
Google Meet-functies zoals lessen opnemen, deelname 
bijhouden, break-outruimten, vragen en antwoorden en polls. 

● Gebruik proactieve 
digitale beveiliging. Voorkom, 
detecteer en verhelp 
beveiligingsincidenten snel en 
makkelijk en monitor de status 
van je beveiliging.

● Krijg meer controle over 
je gegevens. Beheer je mobiele 
apparaten en je gegevens op basis 
van geografische regio.

● Verzamel inzichten. Bekijk 
analytische informatie door 
Gmail- en 
Classroom-logbestanden te 
exporteren voor analyse in 
BigQuery of je eigen tools. Je kunt 
ook extraheren uit geavanceerde 
controlelogboeken voor 
Drive of apparaten.

 

Gebruik de kracht van Google om binnen je 
hele domein naar content te zoeken via de 
eigen Cloud Search van je onderwijsinstelling.

Krijg de opslagruimte die je nodig hebt om 
geavanceerde tools te ondersteunen.
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Met Education Plus krijg je voor elke betaalde licentie 20 GB 
extra boven op de 100 TB gecombineerde cloudopslag die 
door iedereen in je organisatie wordt gedeeld.
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