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Na de komende voorjaarsvakantie werken alle
Resonans-scholen met het Office 365-pakket.
Een dienst die je toegang geeft tot je e-mail,
het intranet en jouw documenten. ‘Een goede
keuze’, vindt Peter de Boer. ‘Iedereen werkt
dan met hetzelfde systeem en het werken
wordt er gemakkelijker door.’ 

Peter de Boer is systeembeheerder bij De Thermiek in
Leiden en verzorgt regelmatig ICT-projecten voor SSOL
e.o.. ’Je kunt voor je brood naar de bakker gaan, voor je
vlees naar de slager en voor je aardappelen naar de
groenteboer’, zegt Peter. ‘Maar je kunt ook alles bij één
en dezelfde supermarkt inkopen. Dat gaan we ook doen
met onze automatiseringssystemen. Bovendien is het 
een supermarkt die garantie geeft; het beheer is straks in
handen van ITS IT Services, een bedrijf dat zijn kennis en
ervaring op veel scholen heeft bewezen.’

Snelkoppeling
Wat er precies verandert, is per school verschillend.
Peter: ‘De RESPONZ-scholen werken al gedeeltelijk met
Office 365 en de SSOL-scholen werken momenteel met
verschillende andere systemen. Iedereen krijgt straks 
een snelkoppeling op zijn bureaublad. Als je die aanklikt,
kun je naar:

n Exchange Online (je e-mail)
n SharePoint (intranet) 
n OneDrive (jouw persoonlijke werkmappen) 

Al deze diensten werken via internet, we hebben dus 
ook niet meer op elke school een server nodig.’ 

Cursus
Tussen november 2018 en de voorjaarsvakantie 2019
gaan verschillende scholen over op het nieuwe systeem. 

‘Overstappen op Office 365, een goede stap vooruit’
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De data worden in een weekend overgezet. In de week
ervoor geeft ITS een cursus over hoe je met het nieuwe
systeem kunt werken. Hoe de e-mail functioneert, 
wat je met SharePoint kunt doen en hoe je het beste
jouw leerlingvolgdossier, de zorglijsten, de verslagen 
van oudergesprekken, OPP’s, overdrachten en declaratie-
formulieren kunt ordenen. Daarna komt er nog een 
vervolgcursus waarin dieper wordt ingegaan op de 
mogelijkheden van het systeem. 

Helpdesk
Omdat ITS straks het beheer overneemt, vervalt een 
deel van Peters taken. Toch vindt hij de overgang een
goede stap vooruit. ‘Iedereen kan straks in principe 
overal inloggen en werkt op dezelfde wijze. Nu zijn 
er bijvoorbeeld gedragswetenschappers of intern 
begeleiders die op diverse scholen werken en 
verschillende systemen moeten kennen. Dat is straks 
verleden tijd. Ook hebben we zelf niet meer de 
verantwoordelijkheid voor het installeren, onderhouden
en updaten van de software. ITS zorgt ervoor dat deze
dienst altijd blijft werken, beveiligd is en dat nieuwe 
versies altijd beschikbaar zijn. Ik kan me nu meer gaan

bezighouden met andere zaken, met de helpdesk en
acute problemen aan de software en systemen oplossen.’

Ondersteuning
De dag na de overgang is er een monteur van ITS IT 
Services aanwezig om waar nodig ondersteuning te 
bieden. Met vragen kun je in eerste instantie terecht bij
de ICT-coördinator op je school (hij heeft een directe lijn
met ITS) of via de op jouw school bekende wegen voor
ICT-ondersteuning.  

Globale planning
Voor de overgang naar Office 365 is door ITS IT 
Services een planning gemaakt. Het gaat om een 
globale planning, omdat met elke school een 
migratiegesprek plaatsvindt, waarna afhankelijk van
de lokale wensen nog een verandering kan optreden.
De RESPONZ-scholen hebben al een e-mailovergang
gehad, bij hen gaat het om de overgang naar 
SharePoint en OneDrive. Op de SSOL e.o.-scholen
gaan alle drie de onderdelen nog over: mail, 
intranet en werkmappen. 

Weken in 2018
De Keerkring Week 45 
De Thermiek Blauwe Vogelweg en vmbo Week 48 
Bestuursbureau Week 48 
Maurice Maeterlinckschool Week 51 

Weken in 2019
Het Duin Week 3 
De Witte Vogel Week 5 
De Korte Vlietschool en Het Metrum Week 4 of 6
De Duinpieper/De Oeverpieper Week 7
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