
Wat is een beheerde iPad en wat is Apple KlasLokaal; 
 
 
Een iPad die u bestelt via de Tabor webshop wordt automatisch uitgeleverd door Amac als 
een “beheerde” iPad. Ook wel DEP genoemd (Device Enrollment Program)  
Een iPad die u zelf heeft gekocht, kan handmatig ook worden toegevoegd aan deze 
“beheerde” omgeving.  De consequentie is echter wel dat de iPad dan eenmalig volledig 
gewist moet worden.  Een complete iCloud backup terugzetten kan dan niet.  Maar geen nood, 
bijna iedere App heeft tegenwoordig zijn eigen data in de cloud opgeslagen. Waardoor je nog 
steeds geen data kwijtraakt. 
 
Een beheerde iPad betekent dat hij automatisch gekoppeld is aan een programma waarmee 
wij als school specifieke instellingen, apps en content kunnen beheren. Dit maakt het voor ons 
mogelijk om van tevoren educatieve apps die we dagelijks zullen gebruiken automatisch naar 
de iPad te sturen.  Dit kunnen dus ook betaalde Apps zijn, die wij dus gratis naar de leerlingen 
sturen zonder gebruik te hoeven maken van losse iTunes kaarten etc… 
 
Daarnaast biedt het ons ook de mogelijkheid om de iPads te koppelen aan die van de docent. 
Hierdoor kan de docent zorgen dat alle leerlingen in dezelfde app werken als dat nodig is in 
de les.  Dit programma heet Apple KlasLokaal. 
Met het programma KlasLokaal kan de docent alle leerlingen (geforceerd) naar een bepaalde 
App sturen of bestanden delen.  Ook is het mogelijk om de iPad even tijdelijk te blokkeren 
om aandacht richting de docent te garanderen. 
Ook is het mogelijk om tijdens de les als docent het scherm van de iPad te bekijken. 
Dit is echter alleen mogelijk als zowel de docent als leerling verbonden zijn met het wifi van 
de school en beide maximaal 15 meter van elkaar verwijderd zijn ivm de bluetooth 
bereikbaarheid. 
Wanneer een docent het scherm van een iPad bekijkt, ziet de leerling dit altijd.  Er verschijnt 
een blauwe balk in het scherm.  Er kan dus nooit ongemerkt worden meegekeken. 
 
Wij hebben geen toegang tot de persoonlijke informatie op de iPad van uw kind, noch kunnen 
wij media (foto’s, video’s etc.), locatie-gegevens of gebruiksgegevens raadplegen.  
Ook zijn onze beheer mogelijkheden beperkt tot het fysieke schoolterrein. Wij kunnen buiten 
schooltijden geen invloed uitoefenen op de iPad. Uw iPad kan verbinden met uw 
thuisnetwerk, en u kunt eveneens uw eigen applicaties op de iPad zetten. Wij kunnen als 
school uitsluitend de door ons geplaatste apps, instellingen en content beheren. Wanneer uw 
kind van school vertrekt en de iPad behoudt, zullen wij de iPad ‘vrijgeven’. Op dat moment 
wordt alles dat door ons is ingericht van de iPad gewist. De persoonlijke informatie, 
instellingen en apps van uw kind blijven bij deze handeling volledig intact. 
 
 
 
 


