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Wat doe je als je als hoofd ICT van een middelbare 

school met 5 locaties, 450 docenten en 3500

stuiterende pubers die altijd en overal on-line 

willen en met een oud, niet langer goed functio-

nerend draadloos netwerk? En je wilt er zeker van 

zijn dat leerlingen niet van de docenten kunnen 

afkijken door in hun dossiers op het lokale netwerk 

te neuzen? Dan kies je voor de wireless-oplossing van 

Kannegieter, in samenwerking met TWS en LANCOM.

BYOD-INVASIE

Het Meridiaan College in Amersfoort is een school voor VMBO

theoretische en gemengde leerweg. Een school met vijf locaties, 

450 docenten en 3500 stuiterende pubers die altijd en overal 

on-line willen zijn. Zie daar de uitdaging voor de ICT-afdeling van 

deze middelbare school.

Om de ‘Bring Your Own Device’ (BYOD)-invasie van smart phones, 

laptops en tablets op te kunnen vangen en de belasting daarvan 

op het netwerk van de onderwijsinstelling goed op te kunnen 

vangen, ging het hoofd ICT over tot actie. Het Meridiaan College 

leverde al wel een draadloos netwerk op haar vijf vestigingen, 

maar dit netwerk was niet voldoende voor de groeiende vraag en 

de hogere eisen die werden gesteld. 

BEVEILIGING

Beveliging van het netwerk was een belangrijke eis, vooral om 

eerder genoemde reden dat de studenten natuurlijk niet 

in het locale netwerk van de leraren mogen komen. 

Alles moet ook goed te regelen zij voor de IT-afdeling 

(met één IT’er!).

Technisch gezien moet je bij BYOD rekening houden 

met de verschillende WiFi-standaarden IEEE802.

11b,a,g & n, waar de verschillende ‘devices’ gebruik van 

maken. Samen met onze relatie TWS Technologies hebben we 

gekozen voor LANCOM.  LANCOM Access Points (AP) zijn namelijk 

niet alleen beschikbaar met Dual Band (2,4Ghz en 5 Ghz) en Dual 

Radio, maar deze AP’s hebben als enige in de wereld tevens de 

mogelijkheid om beide radio’s op enig moment om te schakelen 

van 2,4 Ghz naar 5 Ghz.

 

MONITORING SYSTEM

Uiteindelijk zijn we tot een oplossing gekomen waarbij alle 450 

leraren en 3500 studenten gebruik kunnen maken van een

uitstekend WLAN. Drie VLAN’s zijn aangemaakt met gescheiden 

netwerken voor leraren, studenten en gasten. Eén controller die 

alle 214 stuks Dual Access Points aanstuurt. Tevens is het Meridiaan 

College een van de eerste gebruikers van het net geïntroduceerde 

LANCOM Monitoring systeem (LSM), waarbij men het helenetwerk, 

zowel draadloos als vast netwerk, in de gaten kan houden. De 

klant was onder de indruk van dit systeem want,  zo vertelde hij: 

“Ik had niet verwacht dat LSM zo simpel maar zo krachtig zou zijn”. 
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