Technologie alleen
verbetert het onderwijs
niet, maar het kan een
groot onderdeel zijn van
de oplossing."

Help je onderwijsinstelling makkelijk samen te werken, het
onderwijsproces te stroomlijnen en de leeromgeving te
beveiligen.

Maak gratis* gebruik van
flexibele, beveiligde tools
met
of voeg alle
verbeterde functies die je
nodig hebt toe met

Dankzij gratis* tools
voor realtime
samenwerking en
communicatie op een
beveiligd platform
kunnen
schoolcommunity's
hun impact vergroten.

Bescherm je
schoolcommunity
met geavanceerde
beveiliging en
analysetools voor
controle,
zichtbaarheid en
inzichten.

Vergroot de impact
van leermomenten
met geavanceerde
videocommunicatie,
uitgebreide
lesgroepfunctionaliteit
en tools om
academische
integriteit te
bevorderen.

Transformeer je
school met een
uitgebreide oplossing
met onder andere
geavanceerde
beveiliging en
analyseopties en
uitgebreide tools voor
lesgeven en leren.

* Gratis voor in aanmerking komende
onderwijsinstellingen.

Bekijk meer informatie over de Google
Workspace for Education-versies op

Education Fundamentals is een reeks gratis tools
voor in aanmerking komende
onderwijsinstellingen waarmee ze via een
beveiligd platform mogelijkheden voor
gezamenlijk leren kunnen bieden.

Education Standard biedt een sterker beveiligde
leeromgeving met proactieve beveiligings- en
analysetools. Deze versie bouwt voort op de
mogelijkheden van Education Fundamentals.

De Teaching and Learning Upgrade biedt
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Education
Fundamentals
Education
Standard.
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Education Plus is de krachtigste Google
Education Plus is de krachtigste Google
Workspace for Education-versie. Dit pakket
Workspace for Education-versie. Dit
bevat alle geoptimaliseerde beveiligings- en
pakket bevat alle
geoptimaliseerde
analysefuncties
en premium
tools voor
beveiligingsen
analysefuncties
en
lesgeven en leren van Education Standard
premium
tools
voor
lesgeven
en
leren van
en de Teaching and Learning Upgrade,
Education
Standard en de Teaching and
plus
nog meer.

Learning Upgrade, plus nog meer.

Fundamentals of Education Standard.
● Werk in realtime samen via Documenten,
Spreadsheets, Presentaties, Sites
en Jamboard.
● Help docenten tijd te besparen door hun
lesgroepen te beheren met Classroom
en Opdrachten.
● Communiceer overal virtueel met Google
Meet, Chat en Gmail.
● Schakel afdwinging van beveiligingssleutels
en verificatie in 2 stappen in voor een extra
verificatielaag.
● Voorkom gegevensverlies voor
Gmail en Drive.
● Voldoet aan de vereisten van FERPA,
COPPA en de AVG.

100 TB gecombineerde cloudopslag die in je
organisatie wordt gedeeld.

● Voorkom, detecteer en verhelp dreigingen
met het beveiligingscentrum, zoals met
de dashboards, de pagina 'Status van
beveiliging' en de onderzoekstool.
● Beheer apparaten en apps centraal om
audits uit te voeren en regels af te dwingen.
● Krijg meer inzicht met logbestandsexports
voor Gmail en Classroom die je kunt
analyseren in BigQuery.
● Houd gebruik binnen je domein bij met
controlelogboeken voor Drive, apparaten,
LDAP en meer.

Net zoveel opslag als met Education
Fundamentals.

● Videobel met tot wel 250 deelnemers
of livestream voor tot wel 10.000 kijkers
uit je domein met Google Meet.
● Verbeter de betrokkenheid van leerlingen in
Google Meet met interactieve vraagen antwoordsessies, polls, deelname
bijhouden, break-outruimten en opnamen.
● Integreer je favoriete tools van derden
via add-ons voor Classroom.*
● Maak onbeperkt originaliteitsrapporten
en check op overeenkomsten met andere
leerlingen in een privéopslag met eerder
werk van leerlingen.

Net zoveel opslag als met Education
Fundamentals, plus voor elke licentie 100 GB
extra bovenop de gecombineerde
opslagruimte.

● Livestream voor tot wel 100.000 kijkers uit
je domein met Google Meet.
● Maak informatie beter toegankelijk
en makkelijker te vinden met je eigen
Cloud Search.
● Maak en beheer lesgroepen op schaal
door Classroom-klassenlijsten uit
je leerlinginformatiesysteem
te synchroniseren.*
● Krijg sneller hulp van een supportteam van
productspecialisten.

Net zoveel opslag als met Education
Fundamentals, plus voor elke licentie 20 GB
extra bovenop de gecombineerde
opslagruimte.

Vergelijk alle functies en vind de juiste versies voor je onderwijsinstelling op
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