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Referentie case RSG Magister Alvinus

RSG Magister Alvinus is een middelbare school voor VMBO, HAVO en VWO 

voor ruim 1.700 leerlingen en ca. 200 medewerkers. Deze brede school in 

Sneek heeft leerlingen uit heel Zuidwest-Friesland.

Probleem 
Op scholen in het voortgezet onderwijs is al 

jaren een duidelijke trend gaande waarbij 

docenten steeds meer gebruik maken van 

online en digitale leermiddelen, daarbij 

gesteund door de opkomst van zaken als de 

vaak web-gebaseerde Elektronische Leer 

Omgeving (ELO) en ondersteuning in de 

klas van interactieve whiteboards. Voor 

leerlingen zelf is de inzet van digitale en 

online leermiddelen een logische 

voortzetting van de interactieve wijze waarop 

ze in het dagelijkse leven met internet en 

laptops bezig is. Daarbij hoort dat leerlingen 

en medewerkers overal en altijd toegang 

moeten hebben tot digitale leerstof, 

leermiddelen, applicaties en informatie, 

waarbij in de toekomst het serverpark in de 

cloud verdwijnt. Resultaat: op zoek naar een 

Wi-Fi netwerk dat overal toegang biedt, maar 

alleen voor diegene die toegang (tot 

bepaalde gegevens) mogen hebben. 

Onze oplossing 
In samenspraak met RSG waren we zeer 

goed in staat de technologie te vertalen naar 

de wensen en behoefte van de 

schoolomgeving. De combinatie van de Palo

Alto Networks firewall en Extreme Networks 

WiFi geeft de school alle inzichtelijkheid én 

beveiliging die nodig is. Het netwerk 

beveiligen met een firewall van Palo Alto 

Networks biedt de school de mogelijk mee te 

gaan in de trend van overal en altijd toegang 

tot leerstof en –middelen. Dankzij het 

dekkende draadloos netwerk van Extreme is 

elke docent nu in staat om overal zijn lessen 

voor te bereiden en in elke klas de les direct 

vanaf de laptop te geven. 

Voordelen die nu ervaren 

worden 
RSG Magister kwam bij Felton terecht na 

een presentatie over de firewall oplossing 

van Palo Alto Networks, waarbij ook het 

draadloos netwerkportfolio van Extreme aan 

bod kwam. Deze oplossingen bleken precies 

te bieden wat men bij RSG zocht. Waar de 

oude firewall heel beperkt aanpasbaar was, 

bleek die van Palo Alto Networks juist heel 

flexibel configureerbaar. De Wi-Fi oplossing 

biedt geen single-point-of-failure: het 

netwerk blijft ook actief als er een access 

point uitvalt. Het netwerk is eenvoudig te 

configureren vanuit de HiveManager. Er is 

overal en altijd toegang tot leerstof en –

middelen.

“Het is prettig samen te werken met een organisatie die meedenkt en terugkoppelt 

tijdens projecten en na aanpassingen. Felton is duidelijk meer dan een leverancier van 

de producten.”



Meer weten over onze 

dienstverlening op scholen? 

Neem contact met ons op 

en leg ons uw IT vragen 

voor. 

Felton is markt leidend in het adviseren, ontwerpen, 

bouwen en beheren van veilige van IT-infrastructuren. 

Felton is onder andere leverancier en partner van 

Proofpoint, de wereldwijde nummer 1 op het gebied van 

anti-phishing tooling en online security awareness 

trainingen. Graag plannen wij een afspraak om de 

mogelijkheden te bespreken.

Contact

Databankweg 26c

3821 AL Amersfoort

The Netherlands

+31 (0)88-4637700
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