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Meer dan een
laptopleverancier 

de ICT-partner
voor het onderwijs



Signpost kiest voor een totaalaanpak waarbij 

hardware alvast het begin is. Flexibiliteit, 

softwaremogelijkheden, opleiding én 

pedagogische platformen om ook werkelijk 

digitaal les te geven, maken van uw project een 

succes. 

De cirkel, op de pagina hiernaast, visualiseert 

onze totaalaanpak op basis van drie pijlers: 

hardware, software, e-learning en opleiding.

Hardware met service
Onze hardware afdeling begeleidt u in de opzet 

en de opvolging van uw laptopprojecten. 

Samen met u zoekt ons team naar de aanpak 

die het best aansluit op uw manier van werken. 

Een vlotte service en een team van  

gecertifieerde technische medewerkers 

staan voor u klaar gedurende de looptijd 

van het project. 

Academic Software 
Op Academic Software vinden leerlingen en  

leraren alle digitale tools die nodig zijn op 

school en thuis. 

Na aanmelding met het schoolaccount is de 

download van de, door de school 

gekozen, software eenvoudig. 

Signpost Academy 
Signpost Academy geeft praktijkgerichte 

opleidingen voor leraren, directeuren en 

ICT-coördinatoren.  We bieden zowel technische 

trainingen, als opleiding rond digitaal werken in 

de klas of gebruik van specifieke software.  

Ons mobiel trainingsteam van opleidings-

specialisten en ingenieurs komt ter plaatse of 

organiseert deze opleidingen op afstand. Vindt 

u niet de opleiding die u zoekt, dan stellen we 

met u een opleiding op maat samen.   

Signpost is al 10 jaar actief als de ICT-partner voor het onderwijs. Als partner begeleiden wij scholen, 
medewerkers, leraren en leerlingen met de digitalisering binnen het onderwijs op een professionele, 
efficiënte maar vooral didactisch correcte manier.

De ICT-partner voor het onderwijs



‘De combinatie kwalitatieve hardware, 
software en opleiding van uw team 

maken van uw laptopproject een succes’
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Signpost in cijfers 

400.000+
GEBRUIKERS ACADEMIC SOFTWARE

2134
SCHOLEN

120.000+
LAPTOPS IN BEHEER

950+
ACTIEVE SOFTWARETITELS



Digitaal onderwijs begint met goede hardware. Maar Signpost gaat in zijn aanpak nog verder. 
We kunnen de organisatie en de opleiding rond digitaal onderwijs van u overnemen. 
Signpost is gespecialiseerd in laptop- en Chromebookprojecten onder de noemer Bring 
Your Own Device (BYOD). 

Meer dan een laptopproject

Wat is BYOD?
Letterlijk betekent dit ‘Breng je eigen apparaat 

mee’. Ervaring leert ons dat leerlingen 

beter over hetzelfde type apparaat en dezelfde 

software beschikken, zodat leraren 

alles op een eenvoudige manier kunnen 

uitleggen en ICT-coördinatoren mogelijke 

problemen eenvoudiger kunnen oplossen. 

Wat maakt onze aanpak anders? 
Bij onze projecten zoeken we samen met  

de school naar laptops of Chromebooks die 

voldoen aan uw vereisten. Vervolgens bekijken 

we ook de financieringsmethode die het beste 

aansluit bij de leerlingen, ouders, leraren en 

school.

Samen met de school bepalen we tenslotte 

de image die wordt geïnstalleerd op de 

apparaten, zodat deze bij de levering 

volledig op maat zijn van de school en de 

leerling of leraar.  

Naast dit alles biedt Signpost zijn unieke 

Digitale Methode, assessmentQ én  

Management 4 Schools als bijkomende  

mogelijkheden in uw laptop- of  

Chromebookproject. 

Wat is standaard inbegrepen? 

• Apparaat uit businessgamma

• Geleverd in schokbestendige hoes

•  Min. 3 jaar dekking tegen defecten buiten

garantie en diefstal

• Min. 3 jaar Next Business Day On

Site-garantie

• Gepersonaliseerde software-image

•  Intune for Education: software die de

configuratie en het beheer van laptops

vereenvoudigt

•   Een helpdesk voor uw leerlingen en een

aparte helpdesk voor uw medewerkers, 

ook in de schoolvakanties

•   Ieder apparaat is voorzien van een uniek label

om deze eenvoudig te identificeren bij

herstelling

Extra mogelijkheden bij 
laptop- of Chrombookproject 

Digitale Methode: een slim leerplatform 

waar leraren digitale lessen samenstellen en 

leerlingen online hun eigen leerpad kunnen 

volgen.

assessmentQ: software voor digitale 

taken en toetsen.

Management 4 Schools (M4S): ons eigen  

portaal waarop alle apparaten binnen het  

project zichtbaar zijn en waarop apparaten 

worden beheerd, defecten worden  

aangemeld, bestellingen worden opgevolgd …



Signpost werkt uitsluitend met apparaten uit het businessgamma. Deze zijn robuuster  
en meer geschikt voor leerlingen. In samenspraak met de school wordt het aanbod samengesteld. 

Hardware met service

Door een goede samenwerking met onze  

hardwarepartners vindt u in ons aanbod de 

beste apparaten tegen een scherpe prijs.  

Altijd met Next Business Day On Site garantie 
Iedere laptop of Chromebook wordt geleverd 

met een uitgebreide Next Business Day On 
Site garantie. Deze service betekent dat onze 

eigen technische medewerker de volgende 

werkdag op school of bij de leerling thuis een 

defect apparaat komt repareren. Zowel binnen 

als buiten garantie. U kiest deze servicetermijn 

voor 3, 4, 5 of zelfs 6 jaar. 

Naast onze Next Business Day On Site  

garantie zijn de apparaten ook gedekt tegen 

diefstal en kunnen de kosten voor reparatie 

buiten de garantie nooit hoger uitvallen dan  

een vooraf afgesproken maximum.

De reparaties gebeuren door ons team van 

25 gecertificeerde technische medewekers. 

U kunt bij hen terecht voor:  

• Technische ondersteuning

•   Vragen over de apparaten, installatie, 

software of beheer



Academic Software, van Signpost, is hét online portaal bij uitstek voor de digitale behoeften van 
scholen. Dit allesomvattende softwareplatform geeft medewerkers, leraren en leerlingen van  
aangesloten onderwijsinstellingen toegang tot actuele gelicentieerde software en leerplatformen 
tegen een vast bedrag op jaarbasis. Wij beheren uw licenties, begeleiden gebruikers bij de installatie 
van software en helpen de school én de leerlingen bij eventuele problemen.

Academic Software 

•  Toegang tot meer dan 900 softwaretitels,  

met uw schoolaccount, op één platform

•  Altijd de correcte en meeste actuele versie 

van de software

• Licenties tegen scherpe prijzen

•  Meertalige handleidingen en helpdesk om 

 u te helpen met de installatie.

•  Studentcloud (Azure gebruik per leerling) 

assessmentQ
Digitaal onderwijs brengt ook de behoefte aan 

digitale evaluatie met zich mee. Signpost biedt 

daarom standaard in een laptopproject ook  

het toetsplatform, assessmentQ, aan.  

Met assessmentQ stelt u eenvoudig digitale 

toetsen of examens op. Een grote variëteit aan  

vraagtypes, automatische verbeterfunctie,  

uitgebreide rapportering en beveiligde  

omgeving om toetsen of examens in af te  

nemen zijn een aantal van de vele opties  

van het assessmentQ digitaal toets- en  

examenplatform. 



Technische trainingen: zoals centraal beheer 

van laptops, setup en onderhoud van de digitale 

omgeving binnen Microsoft en Google, 

Cloud-oplossingen zoals Microsoft Intune  

for Education, Academic Software,  

Student Cloud, etc.

Pedagogische trainingen: zoals online 

onderwijs komen aan bod, alsook 

uitgebreide trainingen in het gebruik van  

software zoals OneNote, assessmentQ, 

Microsoft Teams, Google Classroom en  

nog veel meer.

‘Earum harione 
cuptaero odiatur as 

cor ape optatem’

Alles wat u met een klassiek schoolboek kunt, versterkt met digitale mogelijkheden om leerstof 
flexibel, interactief, visueel aantrekkelijk én gedifferentieerd te brengen. Dat is Digitale Methode. 

Bouw samen met uw leraren aan digitale lessen en maak voor uw leerlingen een gepersonaliseerd 

leerpad zodat zij op hun eigen tempo de leerstof verwerken en oefenen. Kiest u voor een  

laptopproject met Signpost, dan krijgt u er de mogelijkheid bij om Digitale Methode naar uw  

wensen op te zetten. 

Digitale Methode 

Digitale Methode betekent: 
• Variatie en interactiviteit voor uw leerlingen

• Flexibiliteit voor uw leraren

• Kostenbesparing voor de school

Signpost Academy
Signpost Academy biedt trainingen aan voor leraren, directeuren en ICT-coördinatoren rond de 
uitdagingen van digitaal onderwijs. Tijdens deze opleidingen wordt ‘hands-on’ op een apparaat 
gewerkt, op maat van de gekozen opleiding. 

• Online trainingen via webinar
• Gepersonaliseerde trainingen op school
• Een apparaat voor elke cursist met de juiste software, tools en testomgevingen 

Meer info
Meer weten? Surf naar www.signpost.nl waar u een overzicht  

vindt van onze geplande trainingen en waar u ook meteen  

digitaal kan inschrijven. 
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www.signpost.nl

Signpost Nederland

010 891 7287
info@signpost.nl  

Wenst u meer informatie? 
Maak kennis met de accountmanager in uw regio 

en laat u inspireren door onze visie op digitalisering 

in het onderwijs. 


