Moderne werkplek
voor het onderwijs

Op weg naar de optimale
leer- en werkomgeving
De optimale, digitale werkplek ziet
er voor iedereen anders uit en biedt
verschillende tools. Veel onderwijsinstellingen willen modern onderwijs
aanbieden op maat. Dat kan met een
moderne, veilige, digitale werkplek
voor docenten en studenten van het
MBO en HBO tot universiteiten. In
deze whitepaper lees je aan welke
eisen deze werkplek moet voldoen en
hoe je ernaar migreert, ongeacht of je
legacy apps gebruikt.
De maatschappij en daarmee onderwijsinstellingen zijn digitaal volop aan het digitaal transformeren. Het schoolbord, krijtje,
papier, lesmateriaal en schriften maken
steeds meer plaats voor digiborden, digitale leermiddelen en computers. Als we
bij onderwijsinstellingen komen, zien we
toch nog vaak een traditionele inrichting:
volle bureaus, vaste werkplekken, een
basisinrichting in iedere ruimte, ladeblokken en veel papier. Op digitaal vlak zien
we on-premise servers en applicaties die
alleen op vaste locaties beschikbaar zijn.
Dat komt niet meer overeen met eisen die
het onderwijs van nu stelt. Denk daarbij
aan bijvoorbeeld:
· 21ste -eeuwse vaardigheden
· Adaptief leren
· Digitalisering
Onder de 21ste-eeuwse vaardigheden vallen onder andere creativiteit, oplossingsgerichtheid, samenwerken, nieuwsgierigheid en technische vaardigheden. Om dit
onderwijs optimaal te ondersteunen, is er
werk aan de winkel voor de meeste onder-

wijsinstellingen. Dat betekent overal
werken en studeren met elk gewenst
device met de nieuwste softwareversies.
Het gaat erom de docent en de student te
faciliteren op de manier zoals zij dat willen.
Daar zal de werkplek voor moeten worden
heringericht.

Het klaslokaal kan overal zijn
Door digitalisering verandert ook de plaats
waar wordt geleerd. Docenten en studenten
hoeven in principe niet meer naar een
gebouw te gaan. Lessen kunnen op elk
moment en op iedere plaats in de wereld
gevolgd worden. Niet alleen het ‘gebouw’
verandert door de voortdurende ontwikkeling van de ICT, ook producten en diensten
krijgen steeds meer een digitale vorm, dus
ook de leermiddelen. Computerprogramma’s
bieden leerstof, oefeningen én feedback
op maat.

Ongewenst: IT bepaalt inrichting
digitale werkplek
Digitaal lesgeven begint bij een digitale
werkplek. Hoe ziet die eruit? Dat is voor
iedereen en overal anders. In een mediatheek zijn vaste pc’s soms geschikt, in een
andere situatie is een tablet perfect en
soms is een smartphone of laptop ideaal.
Het is niet one size fits all, het is per situatie
en per gebruiker anders. Het probleem is
dat vaak de IT voorschrijft hoe de werkplek
eruitziet en dan wordt het ‘maatwerk’ voor
1 generieke gebruiker.
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Onderwijsinstellingen hebben last
van legacy

Docenten en studenten richten
werkplek zelf in

Tegelijk zitten veel onderwijsinstellingen
vast aan oude systemen qua hardware en
software. Deze applicaties moeten bijvoorbeeld geïnstalleerd zijn op een oudere
Windows-versie en kunnen zo niet gemigreerd worden naar de cloud. Dat zet de
rem op overal en altijd kunnen werken met
de nieuwste apps uit de cloud die altijd
up-to-date zijn.

Dat is toch niet meer van deze tijd?! De
meeste docenten en studenten zijn voldoende digitaal vaardig om zelf te bepalen
welke tools ze het best kunnen inzetten om
efficiënt hun werk te doen. Het zou daarom
handig zijn als docenten en studenten
keuzevrijheid hebben in device en tools. In
dit concept richten leerlingen en leerkrachten zelf hun eigen laptop in. Er komt geen
IT-medewerker meer aan te pas.

De keuzevrijheid in hardware en software
is vaak beperkt. Zo mogen docenten en
leerlingen niet hun favoriete apparaat en
apps uitkiezen. Zo schrijft IT-beheer bijvoorbeeld voor: Windows 7 en een bepaalde
set aan applicaties. Alles in het kader van
gemakkelijk beheer en veiligheid. Niet
de gebruiker maar IT staat centraal. Wil
een docent of student een wijziging? Dan
moeten ze langs IT. Bekende voorbeelden
zijn: een reset voor vergeten wachtwoorden, apps toevoegen en langzaam geworden computers.

Idealiter koopt of kiest de docent of student
een nieuw device van eigen keuze. Doordat de leerling zijn school e-mailadres
invult als accountnaam, wordt het apparaat
gekoppeld aan de cloud IT-omgeving van
de school. Aan de hand van de inloggegevens, locatie en het device worden de juiste
verplichte apps beschikbaar gesteld. De
doelen zijn flexibiliteit, centraal aangeboden
versiebeheer, beperkt app-gebruik, een
goede balans tussen veiligheid, mobiliteit
en productiviteit.
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Flexibel en toch veilig
IT-beheer zit vaak in een spagaat met
vrijheid en mobiele devices enerzijds en
veiligheid anderzijds. Systemen moeten
veilig zijn. Je wil niet dat privacygevoelige
gegevens uit het leerlingvolgsysteem door
verkeerde ogen worden gezien. Aan de
andere kant moet deze informatie overal
en altijd op elk device beschikbaar zijn.
Door gegevens in een aparte schil te
beheren blijven ze veilig. Via Microsoft
Intune for Education kan beleid en beheer
per applicatie op alle gangbare devices
(Windows 10, iOS, Android) op afstand
worden afgedwongen met vinkjes. Dat is
gemakkelijk en tegelijk is de data versleuteld. Het enige dat over en weer gaat, zijn
toetsaanslagen. Ook installatie van apps
kan bijvoorbeeld automatisch worden
afgedwongen. Staat op het device geen
Bitlocker geïnstalleerd, dan mogen bepaalde
privacygevoelige apps niet worden geïnstalleerd. Op die manier is een AVGcompliant configuratie geautomatiseerd.
Ook het toegangsbeheer is via deze tool
handig en zelfs dynamisch te regelen. Ben
je binnen de muren van de onderwijsinstelling, dan is een enkelvoudige authenticatie voldoende. Log je in vanuit China,
dan zul je bijvoorbeeld via sms of een
token een extra beveiligingsvraag moeten
beantwoorden. Dit heet multi-factor
authenticatie. Bij meerdere verkeerde inlogpogingen kan een specifiek IP-nummer
worden geblokkeerd. Is het geen hacker,
maar toch een leerling of leraar die steeds
verkeerd inlogt? Geen probleem. Hij krijgt
een e-mail voor een wachtwoordreset.
Lukt even iets technisch niet? Vraag het
dan de bot die je een van de honderden
1-minuutsfilmpjes toont om de vastgelopen gebruiker op weg te helpen. Dit
maakt het leven van de gebruiker een stuk

gemakkelijker en ook dat van IT-beheer.
Alleen al het automatiseren van wachtwoordresets vermindert de gemiddelde
eerstelijns helpdesk issues met 60%.
Waar traditioneel Windows-werkplekken
beheerd werden met System Center Configuration Manager (SCCM), is de moderne
werkplek gebaseerd op de bewezen diensten van Intune for Education in de Microsoft Azure cloud. Vervolgens worden alle
instellingen (inclusief de beveiligingsinstellingen) automatisch op het device doorgevoerd. Er komt dus geen IT-medewerker
meer aan te pas. Leerkrachten en leerlingen
zijn hierdoor volledig zelfredzaam. De
enige randvoorwaarde is dat de laptop is
voorzien van Windows 10.

Zet de stap naar de toekomst
Dat klinkt natuurlijk geweldig, maar waarschijnlijk ben je nog niet zo ver. De meeste
onderwijsinstellingen zijn onderweg naar
een volledige SaaS-omgeving, maar staan
nog met een been on-premise. Je zou nog
stappen willen zetten naar een eenvoudiger
IT-landschap dat gemakkelijk te beheren is
én keuzevrijheid biedt. Hoe ziet het
applicatielandschap eruit?
Het applicatielandschap kent 4 soorten:
· Appstore apps: programma’s die zijn
gecertificeerd door Microsoft, online te
koop via de Microsoft Store
· SaaS-dienst: apps die in de cloud draaien
· Web en HTML 5: apps die draaien via een
web-interface als een browser
· Traditionele Windows-applicatie: apps
die geïnstalleerd moeten worden op een
lokale Windows computer
De eerste drie varianten zijn wel geschikt
voor overal en altijd werken. Traditionele
Windows- applicaties moeten op een
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Windows besturingssysteem, lokaal worden
geïnstalleerd en beheerd. Deze apps communiceren met een backend-systeem,
denk aan een databases. Deze moeten
dicht bij elkaar staan. Anders gaat de
performance achteruit waardoor de
applicaties stroperig reageren. Hoe breng
je deze naar een moderne werkplek vanuit
de cloud? De bottleneck was tot voorkort
de legacy software die lokaal geïnstalleerd
en beheerd moesten worden. Die kon wel
naar de cloud worden gebracht, maar dat
was omslachtig en duur.

RDmi brengt legacy naar de cloud
Dat is nu niet meer het geval dankzij de
introductie van Remote Desktop Modern
Infra (RDmi). Nu kan legacy software via
HTML 5 gemakkelijk en efficiënt in de
cloud worden gedraaid en beheerd.
Bijkomstig voordeel van RDmi is dat deze
.NET-componenten direct gekoppeld zijn
aan Azure Active Directory. Dus overal
en altijd kunnen werken met gemakkelijk
toegangsbeheer, multi-factor authenticatie,
beveiliging en schaalbaarheid die de cloud
juist zo aantrekkelijk maakt. Omdat de
RD-infrastructuurlaag en RD Session Hostpools volledig geïsoleerd van elkaar zijn,
neemt de beveiliging toe. Op basis van
deze technologie kan een groot deel van
de rollen uit een RDS op IaaS infrastructuur afgenomen worden als dienst in de
vorm van een .NET service.
Dat betekent geen kosten voor het draaien
van deze rollen in IaaS en geen onderhoud
op deze servers. Een interessant model
waarmee RDS in Azure rendabel kan worden
gemaakt voor een veel lager minimumaantal gebruikers. Bovendien valt hiermee
het onderhoud weg van alle servers die je
hiervoor in IaaS zou onderbrengen. Tevens
wordt Remote Desktop Services ook uitge-

breid met de komst van een HTML5 client,
de Remote Desktop Web Client. Hiermee
kunnen desktops en applicaties volledig
binnen een browser draaien zonder tussenkomst van een Remote Desktop Client.
Dankzij RDmi beheer je alle applicaties
centraal in de cloud. Data en applicaties
staan niet meer op het device van de gebruiker, maar in de cloud. Daardoor is het
beschikbaar op elk device, is het optimaal
beveiligd met multi-factor authenticatie en
tegelijkertijd is alles schaalbaar, zelfs dynamisch. Is er behoefte aan minder servers,
dan gaan die automatisch uit. Zijn er meer
gebruikers nodig, dan zijn die er gewoon
bij te klikken.
Op dezelfde manier zijn ook processorkracht
en opslagcapaciteit bij te plaatsen. Niet meer
met de schroevendraaier, maar met de muis.
Het onderhoud en beheer van de service
laat je aan Microsoft over. Dit betekent dat je
automatisch voorzien wordt van de laatste
updates op het gebied van veiligheid en
functionaliteit. Gebruikers kunnen hun eigen
device aanmelden en daarmee veilig toegang
verkrijgen tot bijvoorbeeld applicaties (web/
lokaal), documenten in Office 365 of afgeschermde toetsen maken. In het portaal kun
je de laatste virusmeldingen of foutmeldingen op devices inzien.

Back-up en herstel optimaal
regelen
Over virussen en foutmeldingen gesproken,
mocht er data verloren gaan (om welke
reden dan ook), dan wil je zo snel mogelijk
weer up-and-running zijn en verder kunnen
werken. Dat kan ten eerste door de 3-2-1
regel toe te passen:
3. Maak ten minste drie kopieën/back-ups
van je data.
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2. Bewaar deze back-ups op minimaal twee
verschillende media.
1. Bewaar een van de back-ups op een
andere geografische locatie.
Daarnaast verwijderen we allemaal wel
eens per ongeluk een bestand of mailtje
van de computer. Helaas zijn de retentiepolicies van Microsoft niet aan te passen.
Restores moeten worden aangevraagd
via de supportafdeling van Microsoft. Het
nadeel hiervan is dat je geen controle hebt
over het moment waarop de restore wordt
uitgevoerd. Verder zijn er kosten verbonden
aan deze restores. Bovendien: als deze
data dan weg is, is het ook écht weg, terwijl je liever 100% controle behoudt over al
je data. Met Veeam Backup & Replication
realiseer je Hyper-Availability voor alle
virtuele, fysieke en cloud-based workloads.
Via één console kun je back-up, herstel en
replicatie van alle applicaties en data snel,
flexibel en betrouwbaar beheren. Data die
bijvoorbeeld in Nederland moet blijven,
kun je vanuit een eenvoudige interface
toewijzen. Het is schaalbaar en je kunt het
met meerdere Office 365 tenants gebruiken;
dat is handig voor scholengemeenschappen met meerdere vestigingen. Het maakt
dus niet meer uit waar en waarop de data
of de applicaties staan. Voor de controle
en beveiliging van Office 365 data heeft

Veeam in de zomer van 2018 versie 2 van
Veeam Backup voor Office 365 uitgebracht.
Naast ondersteuning voor Exchange biedt
deze oplossing ook ondersteuning voor
onder andere SharePoint en OneDrive.

Aan de slag
Met de juiste ingrediënten creëer je de
moderne werkplek. Dat betekent digitale
opslag, een flexibel en robuust platform als
Microsoft Azure en een hybride infrastructuur. Hierdoor zijn applicatie altijd en overal
beschikbaar met elk gangbaar device. Wil
je ook moderne werkplekken voor jouw
onderwijsinstelling? Neem dan contact met
ons op, we vertellen je graag meer.
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‘Moderne technologie en innovatie zijn
noodzakelijk om als onderwijsinstelling
in te spelen op 21ste -eeuwse vaardigheden, adaptief leren en digitalisering.
Wortell biedt een standaard, direct af te
nemen en te implementeren werkplek
voor het onderwijs. Een werkplek vanuit
de Microsoft cloud gebaseerd op jarenlange ervaring en enkelen honderden
organisaties die we hebben geholpen
met de realisatie naar een moderne
werkplek omgeving.
Wortell
Telefoon: 020-7505050
Mail: info@wortell.nl
Schipholweg 641
1175 KP Lijnden

Deze paper is tot stand gekomen naar
aanleiding van een seminar van Wortell,
Veeam en Microsoft’
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