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>> Bewuste keuze
Met het inloggen in Volution hebben 
gebruikers toegang tot alle relevante 
applicaties, zoals Magister, Prezi, 
Pinterest, Teleblik of School TV. Zodra 
dat wenselijk is, kan men gemakkelijk 
nieuwe applicaties toevoegen, zoals 
YouTube. 
Het doel van Volution is om het 
leerrendement te verhogen tegen lage 
administratieve lasten. 

Bijker: “Dat realiseer je niet alleen door 
de slimme inzet van IT alleen. Volution 
staat voor leuk en boeiend lesgeven 

zodat leerlingen kansrijk zijn om zich 
zo goed mogelijk te ontplooien. IT 
moet dat mogelijk maken, en is daarin 
altijd een belangrijker onderdeel, maar 
het is niet een doel op zich.”

>> Samenwerking met partners
DataByte wilde het nieuwe platform 
daarom niet introduceren vanuit 
IT-perspectief, maar vanuit 
onderwijsperspectief. 
“Dat kunnen we niet alleen,” weet de 
commercieel directeur. “We zijn 
daarom een partnerschap aangegaan 
met Avans+. Zij nemen vooral de 
onderwijskant voor hun rekening. 
Dankzij deze samenwerking kunnen 
wij goed in gesprek gaan met 
onderwijsinstellingen. Avans+ is een 
scholengemeenschap, maar heeft ook 
een commerciële tak die zich 
bezighoudt met 
onderwijsontwikkeling.” 

Zo ontstond een onderwijsplatform 
met educatieve apps die de volgende 
doelen realiseert:

Administratieve werkdruk van de 
leerkrachten verlagen
Leerrendement en leermotivatie van 
leerlingen verhogen
Gepersonaliseerd onderwijs vorm 
geven
Onderwijs aansluiten op de 
vaardigheden en wensen van de 
jonge generatie.

>> Gepersonaliseerd onderwijs
Onderwijs wil naar een gepersonali-
seerd aanbod. Dat betekent toegang 
tot applicaties en lesmateriaal op basis 
van identiteiten. “Elke gebruiker heeft 
een aantal kenmerken waarop we 
onderwijs willen toespitsen,” aldus 
Bijker. “Natuurlijk zijn het leerjaar en 
de hoofdrichting dergelijke 
kenmerken, maar ook bijvoorbeeld of 
de gebruiker dyslectisch is of hoogbe-
gaafd. Daar willen we het lesaanbod op 
aanpassen en nu kan dat!
RealOpen IT droeg twee essentiële 
componenten bij aan Volution: 

Access Management (AM)-oplossing 
die via single sign-on toegang biedt 
naar alle gewenste applicaties. 
Identity Management IM)-oplossing 
voor uitwisseling van identiteiten.

Bijker: “Volution betrekt de basisge-
gevens van de leerling uit Magister (of 
ander schooladministratie systeem) en 
verrijkt dat met persoonlijke 

kenmerken, bijvoorbeeld of een 
leerling ADHD heeft of dyslectisch is. 
Met de IAM-oplossing van RealOpen IT 
voegen we dat toe aan de identiteit en 
alles wat er in het platform gebeurt, is 
afgestemd op die kenmerken. 

Vroeger ging de aandacht voor een 
hoogbegaafd iemand vaak verloren,  
(want  docenten richten zich nu 
eenmaal vaker op de grote gemene 
deler). Met Volution kan men nu het 
meeste uit individuen halen en is de 
leerkracht een coach in plaats van een 
zender van lesstof.”
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Voor de onderwijssector 
beantwoordt DataByte deze 
vraag met Volution.

>> Ook in de cloud heeft elk 
voordeel zijn nadeel
De cloud kent veel voordelen, vertelt 
Peter Bijker, commercieel directeur 
van DataByte. “Met webgebaseerde 
infrastructuren maakt men optimaal 
gebruik van serverruimte en 
-capaciteit. Cloudapplicaties zorgen 
ervoor dat iedereen overal en altijd 
werkt met de meest recente versie. Het 
installeren en onderhouden van 
software is niet meer nodig. De cloud 
verlicht bovendien de druk op het 
IT-budget, want overzichtelijke 
abonnementen vervangen de 
complexe licentiestructuren van 
weleer. Men rekent eenvoudigweg af 
naar gebruik.” 

Toch kent cloud computing ook een 
nadeel, beaamt Bijker. “Men moet voor 
elke clouddienst bij een andere 
cloudprovider zijn, met elk weer een 
eigen inlogaccount. 

Elke clouddienst moet bovendien 
kunnen werken met de brongegevens 
van een organisatie, zoals de klanten- 
en personeelsbestanden. Naast de 
administratieve pakketten die in elke 
branche voorkomen, kent elke 
marktsector ook nog specifieke 
applicaties.”

>> Toegang dankzij IAM-
oplossing van RealOpen IT
In het onderwijs werkt men 
bijvoorbeeld met min of meer 
generieke administratieve applicaties, 
zoals financiële en HR-pakketten, maar 
ook met leerapplicaties, zoals 
Magister, Kennisnet en elektronische 
leeromgevingen. 

“Dat zorgt ervoor dat IT steeds meer 
versnipperd raakt, want al deze 
applicaties worden uit verschillende 
clouds betrokken,” zegt Bijker. “Wij 
signaleerden al vroeg de wens naar 
een integraal platform voor het 
onderwijs waar alle cloudapplicaties, 
kennis en informatie centraal bij elkaar 
komen. Dat realiseerden wij met 
Volution.”

Volution is een platform dat alle 
relevante cloudapplicaties voor 
onderwijsinstellingen toegankelijk 
maakt vanuit een enkel inlogportaal. 
“De toegangsrechten zijn gebaseerd op 
de rol die iemand heeft binnen de 

onderwijsinstelling, zoals leerling, 
leerkracht of administratief 
medewerker,” aldus Bijker. Dat regelen 
we doeltreffend en eenvoudig met de 
Identity en Access Management 
(IAM)-oplossing van RealOpen IT.”

>> Microsoft 365 en SharePoint
“Voor de iedereen die betrokken is bij 
een onderwijsinstelling is het een 
kwestie van inloggen en je hebt 
meteen toegang tot alles wat je nodig 
hebt,” vervolg Bijker. “Of het nu gaat 
om bedrijfsapplicaties of applicaties 
voor leren en doceren, we bieden een 

integraal platform op basis van 
Microsoft 365 en SharePoint. 

Gebruikers loggen in via de desktop en 
krijgen zo toegang tot e-mail, Lync, en 
bestanden in OneDrive. Maar ook tot 
SharePoint voor workflows, 
samenwerking en 
documentenstructuren.”

Volution is het resultaat van een 
integraal gedachtegoed. “De basis 
daarvan is het streven om effectief bij 
kennis en kunde te komen,” zegt 
Bijker. “Of het nu om Accountview gaat 
of om Magister, wij realiseren de 
directe relatie tussen klant en 
leverancier en wij regelen de toegang 
daartoe. 

Volution is bovendien uitermate 
geschikt voor iPad-scholen, want 
Microsoft 365 is echt webgebaseerd, je 
hebt echt overal en altijd toegang via 
elk device.”

>> Over Databyte

DataByte staat al 27 jaar 
bekend als leverancier van 
IT-infrastructuren, -toepas-
singen en -diensten in zuid-
west Nederland. In 2012 ging 
DataByte een samenwerking 
aan met Infomatique onder de 
noemer DataByte Business 
Solutions. Deze organisatie 
richt zich op het beheren van 
applicaties en systemen vanuit 
de cloud. DataByte ontwerpt 
integrale platformen die 
generieke en sectorspecifieke 
toepassingen integreren. Een 
van deze platformen is Volu-
tion voor het onderwijs, dat 
het leerrendement verhoogt 
tegen lage administratieve 
lasten.

“VOLUTION STAAT 

VOOR LEUK EN 

BOEIEND LESGEVEN 

ZODAT LEERLINGEN 

KANSRIJK ZIJN OM ZICH 

ZO GOED MOGELIJK TE 

ONTPLOOIEN”

Het afnemen van software en 

infrastructuren uit de cloud is erg 

populair. Dat is niet 

verwonderlijk, want 

clouddiensten halen veel kosten 

en complexiteit uit de 

IT-omgeving. 

Webgebaseerde applicaties zijn 

overal en altijd beschikbaar, 

zonder omkijken naar installatie 

en onderhoud. 

Echter, elke clouddienst vereist 

een afzonderlijke inlogaccount. 

Hierdoor ontstaat de vraag naar 

een oplossing die alle relevante 

cloudapplicaties koppelt en 

integreert met de brongegevens 

van een organisatie. 

 “HET EEN KWESTIE VAN 

INLOGGEN BIJ VOLUTION 

EN JE HEBT METEEN 

TOEGANG TOT ALLES 

WAT JE NODIG HEBT”
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Peter Bijker
Commercieel directeur 

DataByte



>> Integratie met 
leerling-volg-systeem is cruciaal
DataByte beschikt over de relaties, 
kennis en ervaring om Volution 
grotendeels zelf te ontwikkelen. “Maar 
sommige componenten die we nodig 
hebben om van Volution een succes te 
maken hebben anderen al lang goed 
gemaakt,” zegt Bijker. “Dan heeft het 
geen zin dat wij het wiel opnieuw 
uitvinden. 

RealOpen IT heeft bewezen ervaring in 
het realiseren van identiteiten binnen 
onderwijsomgevingen. 

Het bedrijf is een autoriteit als het gaat 
om modulaire opgebouwde Identity- 
en Accessmanagement oplossingen, 
met specifieke kennis van het 
onderwijs. Voor dergelijke kennis 
maken we graag gebruik van onze 
partnership.”

>> IAM-oplossingen 
De IAM-oplossing van RealOpen IT is 
uitermate flexibel. Het is gemakkelijk 
om identiteiten toe te voegen en te 
verwijderen, maar ook om rollen te 
bepalen en te koppelen aan 
identiteiten. “De rol van een leerling is 
anders dan die van een leerkracht en 
ook administratieve medewerkers en 
ouders hebben een eigen rol,” aldus 
Bijker. 

“Op basis daarvan kunnen we de 
toegangsrechten voor elke identiteit 
regelen. Daardoor kunnen ouders nu 
meekijken tijdens projecten. Uit 
interesse, maar ook om als coach 
feedback te geven aan hun kind.”

RealOpen IT maakt het mogelijk dat 
deze identiteiten toegang krijgen tot 
alle applicaties die bij hun rol horen via 
een enkele inlog. “Dat is kern en de 
kracht van Volution,” zegt Bijker. “Met 
Access Management van RealOpen IT 
koppelen we al deze applicaties aan 
Volution en geven iedereen die dat 
nodig heeft toegang.”

DataByte koos voor RealOpen IT 
vanwege de kwaliteit van product, de 
kennis van de onderwijsmarkt en de 
betrokkenheid van RealOpen IT bij het 
succes van Volution. “RealOpen IT heeft 
een bewezen kennis van de 

onderwijsmarkt en is daardoor ook 
echt een strategische partner voor 
DataByte. 

We denken samen na over hoe we de 
markt gaan bedienen. We ontwikkelen 
de kansen gezamenlijk en dat is erg 
belangrijk want AIM is de motor van 
Volution, het platform voor 
gepersonaliseerd onderwijs.”

>> Waarom  RealOpen IT?
RealOpen IT garandeert naast tijd- en 
kostenbesparing een betere kwaliteit 
van uw dienstverlening als u gebruik 
maakt van Identity Based IT. We 
hebben de ervaring en referenties om 
dit te bewijzen. 

RealOpen IT heeft  een indruk- 
wekkende staat van dienst in het 
leveren van Identity Management en 
Access Management oplossingen, 
gecombineerd met specifieke kennis 
rondom het migreren van netwerken 
en de toepassingen daarin.

RealOpen IT is actief bij grote, 
middelgrote bedrijven, scholen, 
gemeenten en zorginstellingen met 
een trackrecord van meer dan 175 
succesvolle implementaties.

“..REALOPEN IT HEEFT EEN 

BEWEZEN KENNIS VAN DE 

ONDERWIJSMARKT EN IS 

DAARDOOR OOK ECHT EEN 

STRATEGISCHE PARTNER 

VOOR DATABYTE..”
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IDENTITY BASED IT

ICT-dienstverlener DataByte ontwikkelde Volution, een integraal platform voor 
het onderwijs. Via één portaal krijgen leerlingen en medewerkers toegang tot 
alle relevante applicaties. 

RealOpen IT verzorgde de Identity en Access Management (IAM)-oplossing die alle 
applicaties ontsluit via single sign-on. Op basis van hun rol in de organisatie 
kunnen gebruikers overal en altijd werken met alle bronsystemen, van ERP en 
Magister tot Kennisnet en elektronische leeromgevingen. 

“Onderwijs wil naar een gepersonaliseerd aanbod,” aldus Peter Bijker, 
commercieel directeur van DataByte. “Dat betekent toegang tot applicaties en 
lesmateriaal op basis van identiteiten en RealOpen IT maakt dat mogelijk.”

RealOpen IT levert motor voor 
onderwijsplatform Volution

Kijk op www.realopenit.nl voor meer 
informatie, we helpen u graag!

REALOPEN IT EXPERTISE IN DE PRAKTIJK 

“..REALOPEN IT MAAKT HET 

MOGELIJK DAT DEZE 

IDENTITEITEN TOEGANG 

KRIJGEN TOT ALLE 

APPLICATIES VIA ÉÉN 

ENKELE INLOG.”

OPLOSSINGEN DIE 

ERVOOR ZORGEN 

DAT IEDEREEN 

ALTIJD EN OVERAL 

ZORGELOOS KAN 

WERKEN


