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Belangrijkste kenmerken

Nieuwe gebruikersinterface met versie 15 
-  binnenkort beschikbaar! 

Gegradeerde gebruikersmodi voor do-
centen

Realtime instructietools

Monitoren van studentenschermen

Test- en beoordelingstools

Taal Lab module

Internet- en applicatiemeting

Digitale dagboeken van lesinhoud

Apps voor docenten, TA en studenten

Verzameling en distributie van bestanden/
mappen

Docent en student delen van het scherm

Virtueel whiteboard

Schermen van leerlingen vergrendelen en 
leegmaken

Feedbackmodus voor studenten

Stel de systeemwachtwoorden van stu-
denten opnieuw in

En nog veel meer!

Klassenbeheer
voor onderwijs en training

NetSupport School is onze bekroonde, toonaangevende softwareoplossing voor klaslokalen. Het 
ondersteunt docenten met een schat aan speciale beoordelings-, monitoring-, samenwerkings- en 
controlefuncties om de betrokkenheid van leerlingen en leerresultaten te vergroten. Scan hier voor meer 
informatie!

Scan hier voor 
meer informatie!
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Instrueren en demonstreren

Realtime instructie

Toon uw scherm of het scherm 
van een leerling aan de rest van de klas, zend 
videobestanden uit en speel bestanden (eerdere 
schermopnamen) opnieuw af, en laat zelfs een 
opname van uw ‘Show’ achter op de pc van de 
leerling voor een toekomstige beoordeling.

Communiceer hoorbaar met leerlingen terwijl 
u een onderwerp demonstreert en presentaties 
geeft die zijn geoptimaliseerd voor bekabelde/
draadloze klaslokalen en meer. Dit om het leren 
interactief en boeiend te houden.

Schermmarkeerstift en virtueel 
whiteboard

Geniet van een schat aan 
schermannotatietools om te helpen bij het 
presenteren. Bevat lijnhulpmiddelen, pijlen, 
vormen, tekstmarkeerstiften en meer. Gebruik 
deze met het geïntegreerde virtuele whiteboard 
om de samenwerking in de klas te stimuleren.

Studenten Journaal

Alle nuttige en geschikte items met 
betrekking tot een les kunnen worden 
vastgelegd en automatisch worden opgenomen 
in een PDF die leerlingen na de les kunnen 
openen en bekijken.

Groepsleiders

Een genomineerde leerling kan 
bepaalde tutorrechten krijgen 
en optreden als groepsleider totdat dergelijke 
privileges worden ingetrokken.

Bewaken en controleren

Houd de schermen van studenten 
in de gaten

Bewaak de schermen van 
leerlingen (zelfs dubbele monitoren) in één 
weergave, overlay aanvullende informatie 
(inclusief actieve applicatie of actieve website) 
en meer, om de voortgang en betrokkenheid te 
volgen.

Internetmeting en controle

Houd het internetgebruik van alle 
leerlingen in de gaten en bekijk zelfs 
achtergrondwebsites die op alle pc’s geopend 
zijn. Toegang tot specifieke websites toestaan/
beperken, websites openen en sluiten op 
geselecteerde pc’s en meer, om leerlingen bij de 
les te houden.

Realtime toetsenbordbewaking

Terwijl alle leerlingen tijdens een 
les werken met een goedgekeurde 
applicatie, kan de leraar de hele klas volgen 
en snel en gemakkelijk hun getypte inhoud 
en activiteitenniveau zien. Er zijn ook “doel” 
sleutelwoorden voor het volgen van het 
begrip en een volledige geschiedenis van 
toetsenbordgebruik van de leerling en applicatie.

Realtime audiobewaking

Bij uitstek geschikt voor het 
moderne vreemdetalen klaslokaal, luister naar 
en bewaak de audio van studenten, neem audio 
op in een bestand of chat of ga met elke student 
afzonderlijk in gesprek zonder de les te verstoren.

Tutor en Tutor Assistant-apps

Installeer de gratis Windows 10 
Tutor-app op Windows-tablets en 
apparaten met aanraakbediening 
om toegang te krijgen tot klaslokaal 
en Office 365 apps, integratie met OneDrive 
voor het delen van klaslokaalbronnen en 
meer. Bovendien stelt de gratis Tutor Assistant 
app (alleen Apple iOS en Android apparaten) 
leerkrachten in staat om de werkstations van 
alle leerlingen te controleren en te bewaken 
terwijl ze door het klaslokaal bewegen.

Samen internetten

Open geselecteerde websites en 
synchroniseer deze met de browser op 
de pc van elke leerling. Terwijl een leraar over 
een website navigeert, zullen de pc’s van de 
leerlingen volgen.
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Beheren

Verbindingen

Flexibele reeks verbindingsmethoden 
voor leerlingapparaten, inclusief SIS-integratie 
(ClassLink OneRoster en Google Classroom).

Gebruikersmodi

Docenten kunnen kiezen uit drie 
gebruikersmodi (Makkelijk, Gemiddeld 
en Uitgebreid) om functies toegankelijk te 
maken die passen bij hun niveau van edtech 
vertrouwen.

Klasmanagement

Schakel alle of geselecteerde 
apparaten in of uit (zelfs degenen die 
niet zijn aangemeld) en log in/uit op alle apparaten 
in de klas. Vergrendel en maak de schermen van 
leerlingen leeg, stel de systeemwachtwoorden van 
leerlingen opnieuw in zonder IT ondersteuning, 
gebruik layouts (zodat de pc van de leraar de 
layout van het fysieke klaslokaal weergeeft) en druk 
leerlingregisters af met aangepaste pictogrammen 
voor elke leerling – voor eenvoudig klasbeheer.

Feedback van studenten

Docenten kunnen kiezen uit 
verschillende visuele opties om de 
feedback van de leerlingen te meten, te helpen 
vastleggen hoe ze zich voelen, hun vertrouwen 
in een bepaald onderwerp en of ze extra 
ondersteuning nodig hebben.

Printer- en apparaatbeheer

Voorkom dat leerlingen printen in de 
klas en beperk het het aantal pagina’s 
bij printergebruik. Beheer USB-apparaten, 
schakel webcams uit en meer voor extra 
beveiliging.

Werk uitdelen en verzamelen

Distribueer eenvoudig bestanden 
en mappen naar de apparaten van 
leerlingen en verzamel ze weer aan het 
einde van de les - bespaar tijd en moeite!

Test en beoordeling

Enquêtes onder studenten

Met NetSupport School kan een 
tutor enquêtes maken met behulp 
van vooraf geleverde of aangepaste 
antwoorden. De tutor kan ook direct alle 
reacties van studenten en een samenvatting 
van de klas zien - ideaal voor een snelle 
peiling.

Studenten testen en quiz

Maak quizzen om hun kennis snel en 
gemakkelijk te testen. Gebruik tot 8 
verschillende vraagstijlen, markeer de 
testresultaten automatisch, lever de resultaten 
terug aan individuele studenten/de klas - en 
nog veel meer!

Vraag en Antwoord (Q&A) Module

Wie antwoord het eerst
De docent kan de ‘top x’ snelste 
responders kiezen en aan de 
snelste leerling wordt om hun 
antwoord gevraagd. Als het fout 
is, kunt u het doorspelen naar de 
volgende leerling.

Voer een antwoord in  
De docent voert vooraf het 
antwoord op een vraag in en 
de leerlingen worden om hun 
antwoorden gevraagd.

Pot luck en teammodi  
Studenten kunnen willekeurig 
worden geselecteerd om te 
antwoorden, of er kan teamspel 
worden geïntroduceerd.

Beoordeling door collega’s 
Leerlingen geven feedback op het 
antwoord van hun klasgenoot, 
dwz ze geven aan of het gegeven 
antwoord goed of fout was.

Met de Q&A-module kan een leraar mondeling 
vragen stellen aan de klas en punten toekennen 
aan individuen en/of teams. Opties zijn onder 
andere:
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NetSupport School biedt ook een 
uitgebreide “Tech Console” speciaal 
voor IT technici op scholen om ervoor 
te zorgen dat apparaten worden 
beheerd en onderhouden, zodat ze 
altijd beschikbaar zijn voor lesgeven.

Technische console

Met de Tech Console kunt u:

School apparaten bewaken, bewaken en 
toepassen van internetbeperkingen die “altijd 
aan” zijn, krijg toegang tot een volledige 
samenvatting van de hardware- en software 
inventaris van een geselecteerde pc (inclusief 
hotfixes), voer een chat met een of meerdere 
leerlingen of docenten, beheer op afstand, 
energiebeheer en meer om schooltechnologie 
te maximaliseren.

Systeemvereisten

Ga voor de systeemvereisten naar: www.netsupportschool.com/download/

Beveiliging

NetSupprt School bevat een 
schat aan beveiligingsfuncties om 
correct en geautoriseerd gebruik te 
garanderen. Deze omvatten:

Een unieke beveiligingssleutel om uw kopie 
incompatibel te maken met andere kopieën.

Beperkte connectiviteit tot alleen systemen 
met een bijpassende softwarelicentie.

Gebruik AD profielen om te beperken 
welke gebruikers de tutor of technische 
hulpmiddelen kunnen gebruiken.

Gebruik AD profielen om configuraties voor 
zowel tutor als student af te dwingen.

Beheer de toegang tot en het gebruik 
van draagbare media-apparaten in het 
klaslokaal.

En nog veel meer!

Ontdek onze andere oplossingen...

Klassikale instructie, online 
veiligheid en IT-beheer

classroom.cloud is onze 3 in 1 
bekroonde oplossing, gebouwd 
op impact en bewijs. Het biedt 

eenvoudige maar essentiële tools 
voor flexibele instructie, online 
veiligheid en IT beheer in elke 

omgeving.

classroom.cloud

IT-beheer met online 
veiligheid 

Volg, bewaak, beheer en 
maximaliseer uw edtech 

investering allemaal vanaf één 
centraal punt, terwijl u een 

veilige leeromgeving creëert met 
proactieve en reactieve online 

veiligheidstools.

www.netsupportdna.com


