
Informatie voor
• bestuurders
• directeuren
• leerkrachten
• leerlingen 

MijnOnderwijs- 
portaal is er  
voor u, u, u  
en jou.

Meer info of een 
demonstratie
Wilt u meer informatie, een vrijblijvende demonstratie of 
advies over de ICT-inrichting, neem dan contact met ons 
op. Eén van onze adviseurs komt dan graag bij u langs 
om de mogelijkheden van MijnOnderwijsportaal voor uw
organisatie te laten zien. 

  Scan de QR-code om direct een  
demonstratie aan te vragen.

De veiligste online  
leer- en werkomgeving  
speciaal gemaakt  
voor het onderwijs
•	 het	onderwijs	staat	voorop

•	 geïntegreerde	leer-	én	werkomgeving

•	 100%	veilig	inloggen

•	 één	gepersonaliseerde	login	voor	alle	programma’s	en		

	 bestanden	(single	sign-on)

•	 100%	AVG-proof:	geen	zorgen	over	privacy

•	 eenvoudig	te	integreren	met	bestaande	IT-omgevingen

•	 directe	koppeling	met	het	Leerling	Administratie

	 Systeem	(LAS)

•	 directe	koppeling	met	het	Personeels-	Salaris		 	

	 Administratiesysteem	(PSA)

AVG, privacy en (online) veiligheid: begrippen die in de 
gehele maatschappij, maar zeker in het onderwijs, steeds 
belangrijker worden. MijnOnderwijsportaal garandeert dat 
deze speerpunten de professionele aandacht krijgen die 
nodig is. MijnOnderwijsportaal voldoet 24 uur per dag, 
7 dagen per week aan de hoogste veiligheidsstandaard 
en is 100% stabiel. Op het gebied van privacy en data-
veiligheid is MijnOnderwijsportaal volledig ingericht 
conform de AVG-wetgeving en altijd up-to-date. Dit is een 
absolute randvoorwaarde zodat de gebruikers zich kunnen 
richten op hun eigen hoofdtaken.

Veiligheid voorop

Iedere gebruiker van MijnOnderwijsportaal logt in op één 
plek. Door aan de rol of functie van de gebruiker rechten 
toe te kennen, kan hij of zij informatie beheren, bewerken 
en/of raadplegen. Dit kan op elk niveau zowel binnen als 
buiten de eigen organisatie. Met één handeling kan de 
gebruiker bovendien centraal en direct informatie met de 
gewenste doelgroep(en) delen.

Delen

MijnOnderwijsportaal werkt vanuit de Cloud. Dit is de 
veiligste manier om alle gebruikers op elk niveau met 
elkaar te laten samenwerken. En dat werkt, gegarandeerd! 
Iedere bestaande IT-omgeving wordt op een direct-
werkbare manier geïntegreerd. Daardoor kan de gebruiker 
op elk gewenst apparaat en op elk moment werken met 
bijvoorbeeld Microsoft Office, Office 365, SharePoint, 
Intune, Basispoort en Entree Federatie.

Gegarandeerde werking

MijnOnderwijsportaal is een leer- en werkomgeving 
waarin alle gebruikers met elkaar kunnen samenwerken, 
waarin zij bestanden en documenten met elkaar kunnen 
delen en met andere gebruikers kunnen communiceren. 
Samenwerken in documenten is eenvoudig en de 
informatie is voor iedereen beschikbaar. Er zijn geen 
discussies meer over de juiste versie en dankzij de 
meegegeven zoekwoorden is een document snel te 
vinden. Het laatste nieuws is in één oogopslag zichtbaar 
en informatie kan met alle gebruikers en op elk gewenst 
niveau worden gedeeld. De leer- en werkomgeving 
van MijnOnderwijsportaal helpt dus de processen 
te beheersen, de productiviteit te verhogen en de 
communicatie te verbeteren.

Samenwerken

MijnOnderwijsportaal voldoet aan de 5 speerpunten
van de digitaliseringsagenda:

✔  leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door
 samen en met anderen te leren
✔ leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd
✔  digitale leermiddelen werken voor de gebruiker
✔  infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomstvast
✔ ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft   
 structurele aandacht

De digitaliseringsagenda heeft tot doel richting te geven aan digitalisering in

het primair en voortgezet onderwijs. Het is een initiatief van het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken en

Klimaat, de PO-Raad, de VO-Raad en 
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informatie voor 
bestuurders

U hebt als bestuurder of als stafmedewerker (van 
vaak meerdere scholen) dagelijks te maken met grote 
organisatorische uitdagingen. Deze zijn primair gericht 
op het kunnen aanbieden van kwalitatief en goed 
georganiseerd onderwijs, waarbij de belangen van alle 
betrokkenen moeten worden behartigd. In toenemende 
mate speelt digitalisering daarbij een grote rol. Sterker nog, 
vandaag de dag is het geven van goed onderwijs niet meer 
mogelijk zonder die digitalisering. 

Als bestuurder heeft u uw eigen visie op onderwijs. 
Deze bepaalt in belangrijke mate welke ICT-middelen 
worden ingezet. Op basis hiervan maakt u keuzes voor 
de educatieve leermiddelen die u wilt gebruiken en 
de administratieve processen die daaruit voortvloeien. 
MijnOnderwijsportaal is hierop het passend antwoord, 
want het koppelt, verbindt en beheert de leer- en 
werkprocessen op een unieke manier: veilig, 100% AVG-
proof en met gebruikmaking van één gepersonaliseerde 
login per gebruiker.

informatie voor 
directeuren

Als schooldirecteur hebt u er belang bij dat 
samenwerking met alle betrokkenen binnen het 
onderwijs optimaal wordt gefaciliteerd. U stelt zich 
vanzelfsprekend tot doel om het onderwijs op een 
aantrekkelijke, persoonlijke en vernieuwende manier 
aan te bieden. Met MijnOnderwijsportaal beschikt u over 
een modern digitaal instrument om dat doel te realiseren. 
U maakt efficiënt gebruik van het feit dat de leer- en 
werkprocessen worden gecombineerd en dat u altijd 
doeltreffend kunt communiceren op elk gewenst niveau 
en op een 100% veilige manier.

U hoeft geen kunstgrepen uit te halen om de juiste 
informatie bij de juiste doelgroep terecht te laten komen. 
Immers, alle gebruikers zijn gezamenlijk of in specifieke 
doelgroepen eenvoudig te bereiken. Bovendien reikt
MijnOnderwijsportaal u automatisch informatie aan over 
de voortgang van uw activiteiten. Dit betekent dat de 
keuzes voor inhoud, aanpak en planning van de komende 
activiteiten aanzienlijk eenvoudiger worden. Daardoor 
houdt u meer tijd over voor andere zaken. 

informatie voor 
leerkrachten

U bent als leerkracht, docent of intern begeleider gericht 
op het primaire proces; op het creëren van een optimaal 
pedagogisch en didactisch klimaat, en op de ontwikkeling van 
de leerlingen en op de voortgang van het leerproces.
MijnOnderwijsportaal is een digitaal, onderwijs- 
ondersteunend instrument dat leer- en werkprocessen 
optimaal combineert; op een 100% veilige manier en met 
één persoonlijke login voor iedere gebruiker.

Met MijnOnderwijsportaal kunt u lesgeven zoals u het wilt, 
waar u het wilt en hoe u het wilt. U hoeft geen IT-specialist te 
zijn, want MijnOnderwijsportaal is eenvoudig in gebruik, heeft 
een heldere navigatiestructuur en biedt de mogelijkheid om 
de leeromgeving zelf in te richten. 
 
Een eenvoudig overzicht geeft u in één oogopslag de 
belangrijkste informatie over de voortgang van het 
leerproces. Met een simpele muisklik gaat u verder naar meer 
gedetailleerde informatie. Op die manier kunt u snel zien hoe 
ver leerlingen zijn en kunt u zich vervolgens bezighouden 
met andere belangrijke zaken.

Binnen MijnOnderwijsportaal maakt u eenvoudig een 
gepersonaliseerd aanbod voor élke leerling. Zo kunt u uw 
leerlingen op een passend niveau uitdagen en controle 
en overzicht houden op het gebruik van programma’s, 
applicaties, taken en links.

Maar… MijnOnderwijsportaal biedt méér! Binnen de 
werkomgeving kunt u met uw collega’s handig samenwerken. 
U haalt en deelt kennis en kunt vragen stellen aan experts, 
waaronder een intern begeleider of de orthopedagoog. 
Kortom: u bent actief onderdeel van de lerende organisatie.

informatie voor 
leerlingen

Als leerling wil je niets liever dan op een eenvoudige 
manier online werken. Dat kan met MijnOnderwijsportaal.

Je krijgt je eigen inlogcode waarmee je binnen 
MijnOnderwijsportaal overal terecht kunt op een veilige 
manier. En je hoeft niet steeds opnieuw in te loggen en 
meerdere wachtwoorden te onthouden. Je kunt dus 
meteen aan de slag met je persoonlijke taken.

Leren doe je met MijnOnderwijsportaal op jouw manier, 
met een eigen, complete en eenvoudig bereikbare 
leeromgeving. Heel veel leerzame, leuke en gevarieerde 
programma’s staan in MijnOnderwijsportaal overzichtelijk 
voor je klaar en je geeft zelf aan op welke taken je 
feedback wilt.

In MijnOnderwijsportaal kun je ook met andere leerlingen 
samenwerken, kun je bestanden en documenten met 
elkaar delen en kun je aan andere leerlingen vragen 
voorleggen.
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meteen aan de slag met je persoonlijke taken.

Leren doe je met MijnOnderwijsportaal op jouw manier, 
met een eigen, complete en eenvoudig bereikbare 
leeromgeving. Heel veel leerzame, leuke en gevarieerde 
programma’s staan in MijnOnderwijsportaal overzichtelijk 
voor je klaar en je geeft zelf aan op welke taken je 
feedback wilt.

In MijnOnderwijsportaal kun je ook met andere leerlingen 
samenwerken, kun je bestanden en documenten met 
elkaar delen en kun je aan andere leerlingen vragen 
voorleggen.
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informatie voor 
bestuurders

U hebt als bestuurder of als stafmedewerker (van 
vaak meerdere scholen) dagelijks te maken met grote 
organisatorische uitdagingen. Deze zijn primair gericht 
op het kunnen aanbieden van kwalitatief en goed 
georganiseerd onderwijs, waarbij de belangen van alle 
betrokkenen moeten worden behartigd. In toenemende 
mate speelt digitalisering daarbij een grote rol. Sterker nog, 
vandaag de dag is het geven van goed onderwijs niet meer 
mogelijk zonder die digitalisering. 

Als bestuurder heeft u uw eigen visie op onderwijs. 
Deze bepaalt in belangrijke mate welke ICT-middelen 
worden ingezet. Op basis hiervan maakt u keuzes voor 
de educatieve leermiddelen die u wilt gebruiken en 
de administratieve processen die daaruit voortvloeien. 
MijnOnderwijsportaal is hierop het passend antwoord, 
want het koppelt, verbindt en beheert de leer- en 
werkprocessen op een unieke manier: veilig, 100% AVG-
proof en met gebruikmaking van één gepersonaliseerde 
login per gebruiker.

informatie voor 
directeuren

Als schooldirecteur hebt u er belang bij dat 
samenwerking met alle betrokkenen binnen het 
onderwijs optimaal wordt gefaciliteerd. U stelt zich 
vanzelfsprekend tot doel om het onderwijs op een 
aantrekkelijke, persoonlijke en vernieuwende manier 
aan te bieden. Met MijnOnderwijsportaal beschikt u over 
een modern digitaal instrument om dat doel te realiseren. 
U maakt efficiënt gebruik van het feit dat de leer- en 
werkprocessen worden gecombineerd en dat u altijd 
doeltreffend kunt communiceren op elk gewenst niveau 
en op een 100% veilige manier.

U hoeft geen kunstgrepen uit te halen om de juiste 
informatie bij de juiste doelgroep terecht te laten komen. 
Immers, alle gebruikers zijn gezamenlijk of in specifieke 
doelgroepen eenvoudig te bereiken. Bovendien reikt
MijnOnderwijsportaal u automatisch informatie aan over 
de voortgang van uw activiteiten. Dit betekent dat de 
keuzes voor inhoud, aanpak en planning van de komende 
activiteiten aanzienlijk eenvoudiger worden. Daardoor 
houdt u meer tijd over voor andere zaken. 

informatie voor 
leerkrachten

U bent als leerkracht, docent of intern begeleider gericht 
op het primaire proces; op het creëren van een optimaal 
pedagogisch en didactisch klimaat, en op de ontwikkeling van 
de leerlingen en op de voortgang van het leerproces.
MijnOnderwijsportaal is een digitaal, onderwijs- 
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optimaal combineert; op een 100% veilige manier en met 
één persoonlijke login voor iedere gebruiker.

Met MijnOnderwijsportaal kunt u lesgeven zoals u het wilt, 
waar u het wilt en hoe u het wilt. U hoeft geen IT-specialist te 
zijn, want MijnOnderwijsportaal is eenvoudig in gebruik, heeft 
een heldere navigatiestructuur en biedt de mogelijkheid om 
de leeromgeving zelf in te richten. 
 
Een eenvoudig overzicht geeft u in één oogopslag de 
belangrijkste informatie over de voortgang van het 
leerproces. Met een simpele muisklik gaat u verder naar meer 
gedetailleerde informatie. Op die manier kunt u snel zien hoe 
ver leerlingen zijn en kunt u zich vervolgens bezighouden 
met andere belangrijke zaken.

Binnen MijnOnderwijsportaal maakt u eenvoudig een 
gepersonaliseerd aanbod voor élke leerling. Zo kunt u uw 
leerlingen op een passend niveau uitdagen en controle 
en overzicht houden op het gebruik van programma’s, 
applicaties, taken en links.

Maar… MijnOnderwijsportaal biedt méér! Binnen de 
werkomgeving kunt u met uw collega’s handig samenwerken. 
U haalt en deelt kennis en kunt vragen stellen aan experts, 
waaronder een intern begeleider of de orthopedagoog. 
Kortom: u bent actief onderdeel van de lerende organisatie.

informatie voor 
leerlingen

Als leerling wil je niets liever dan op een eenvoudige 
manier online werken. Dat kan met MijnOnderwijsportaal.

Je krijgt je eigen inlogcode waarmee je binnen 
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Informatie voor
• bestuurders
• directeuren
• leerkrachten
• leerlingen 

MijnOnderwijs- 
portaal is er  
voor u, u, u  
en jou.

Meer info of een 
demonstratie
Wilt u meer informatie, een vrijblijvende demonstratie of 
advies over de ICT-inrichting, neem dan contact met ons 
op. Eén van onze adviseurs komt dan graag bij u langs 
om de mogelijkheden van MijnOnderwijsportaal voor uw
organisatie te laten zien. 

  Scan de QR-code om direct een  
demonstratie aan te vragen.

De veiligste online  
leer- en werkomgeving  
speciaal gemaakt  
voor het onderwijs
•	 het	onderwijs	staat	voorop

•	 geïntegreerde	leer-	én	werkomgeving

•	 100%	veilig	inloggen

•	 één	gepersonaliseerde	login	voor	alle	programma’s	en		

	 bestanden	(single	sign-on)

•	 100%	AVG-proof:	geen	zorgen	over	privacy

•	 eenvoudig	te	integreren	met	bestaande	IT-omgevingen

•	 directe	koppeling	met	het	Leerling	Administratie

	 Systeem	(LAS)

•	 directe	koppeling	met	het	Personeels-	Salaris		 	

	 Administratiesysteem	(PSA)

AVG, privacy en (online) veiligheid: begrippen die in de 
gehele maatschappij, maar zeker in het onderwijs, steeds 
belangrijker worden. MijnOnderwijsportaal garandeert dat 
deze speerpunten de professionele aandacht krijgen die 
nodig is. MijnOnderwijsportaal voldoet 24 uur per dag, 
7 dagen per week aan de hoogste veiligheidsstandaard 
en is 100% stabiel. Op het gebied van privacy en data-
veiligheid is MijnOnderwijsportaal volledig ingericht 
conform de AVG-wetgeving en altijd up-to-date. Dit is een 
absolute randvoorwaarde zodat de gebruikers zich kunnen 
richten op hun eigen hoofdtaken.

Veiligheid voorop

Iedere gebruiker van MijnOnderwijsportaal logt in op één 
plek. Door aan de rol of functie van de gebruiker rechten 
toe te kennen, kan hij of zij informatie beheren, bewerken 
en/of raadplegen. Dit kan op elk niveau zowel binnen als 
buiten de eigen organisatie. Met één handeling kan de 
gebruiker bovendien centraal en direct informatie met de 
gewenste doelgroep(en) delen.

Delen

MijnOnderwijsportaal werkt vanuit de Cloud. Dit is de 
veiligste manier om alle gebruikers op elk niveau met 
elkaar te laten samenwerken. En dat werkt, gegarandeerd! 
Iedere bestaande IT-omgeving wordt op een direct-
werkbare manier geïntegreerd. Daardoor kan de gebruiker 
op elk gewenst apparaat en op elk moment werken met 
bijvoorbeeld Microsoft Office, Office 365, SharePoint, 
Intune, Basispoort en Entree Federatie.

Gegarandeerde werking

MijnOnderwijsportaal is een leer- en werkomgeving 
waarin alle gebruikers met elkaar kunnen samenwerken, 
waarin zij bestanden en documenten met elkaar kunnen 
delen en met andere gebruikers kunnen communiceren. 
Samenwerken in documenten is eenvoudig en de 
informatie is voor iedereen beschikbaar. Er zijn geen 
discussies meer over de juiste versie en dankzij de 
meegegeven zoekwoorden is een document snel te 
vinden. Het laatste nieuws is in één oogopslag zichtbaar 
en informatie kan met alle gebruikers en op elk gewenst 
niveau worden gedeeld. De leer- en werkomgeving 
van MijnOnderwijsportaal helpt dus de processen 
te beheersen, de productiviteit te verhogen en de 
communicatie te verbeteren.

Samenwerken

MijnOnderwijsportaal voldoet aan de 5 speerpunten
van de digitaliseringsagenda:

✔  leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door
 samen en met anderen te leren
✔ leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd
✔  digitale leermiddelen werken voor de gebruiker
✔  infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomstvast
✔ ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft   
 structurele aandacht

De digitaliseringsagenda heeft tot doel richting te geven aan digitalisering in

het primair en voortgezet onderwijs. Het is een initiatief van het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken en

Klimaat, de PO-Raad, de VO-Raad en 
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Als bestuurder heeft u uw eigen visie op onderwijs. 
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worden ingezet. Op basis hiervan maakt u keuzes voor 
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Een eenvoudig overzicht geeft u in één oogopslag de 
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meerdere wachtwoorden te onthouden. Je kunt dus 
meteen aan de slag met je persoonlijke taken.

Leren doe je met MijnOnderwijsportaal op jouw manier, 
met een eigen, complete en eenvoudig bereikbare 
leeromgeving. Heel veel leerzame, leuke en gevarieerde 
programma’s staan in MijnOnderwijsportaal overzichtelijk 
voor je klaar en je geeft zelf aan op welke taken je 
feedback wilt.

In MijnOnderwijsportaal kun je ook met andere leerlingen 
samenwerken, kun je bestanden en documenten met 
elkaar delen en kun je aan andere leerlingen vragen 
voorleggen.


