
Partner in the Spotlight

Robert begon ruim 13 jaar geleden bij Heutink ICT als projectleider. Gaandeweg ontwikkelde  hij 
zich steeds verder richting de meer commerciële afdelingen binnen Heutink ICT. In zijn huidige 
functie maakt hij deel uit van het managementteam van Heutink ICT en is hij verantwoordelijk 
voor alle commerciële teams. “Ons bedrijf is onderdeel van de IT-organisatie Odin Groep, die 
sinds begin dit jaar valt onder de internationale investeringsmaatschappij APAX Partners. Odin 
Groep bestaat uit meerdere business units, met samen zo’n 700 medewerkers. Wij als Heutink 
ICT leggen ons volledig toe op de primair en voortgezet onderwijsmarkt in Nederland. Een echte 
hyper-vertical dus.”

Meer dan apparatuur
Heutink ICT biedt al jaren een breed portfolio in online leer- en werkomgevingen, hardware en 
touchscreens, aldus Robert. “Maar we besteden ook steeds intensiever aandacht aan zaken als 
het ontwikkelen van portals en het leveren van specialistische diensten en kennis op het gebied 
van adoptie en onboarding. Het onderwijs heeft de afgelopen jaren de stap naar de cloud gezet 
en het gebruik van IT is door corona enorm toegenomen. Daarbij blijven kennis en competenties 
soms nog achter en dat vergt een professionaliseringsslag. Zo ontstaat er voor ons ook ruimte 
om te gaan werken aan bijvoorbeeld de digitale vaardigheden van leerkrachten en docenten. 
Om die in kaart te brengen, hebben we een scan ontwikkeld die met veel succes wordt ingezet. 
Daarnaast bieden we leraren gerichte scholing om het vereiste vaardigheidsniveau te bereiken.”

“ Heutink ICT is al sinds de 
oprichting, zo’n 25 jaar 
geleden, een echt HP-huis en 
dat zijn we altijd gebleven” 
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Digitale toetsomgeving
Heutink ICT is van oudsher vooral thuis in het primair onderwijs, maar maakt de laatste jaren 
ook een stevige opmars in het voortgezet onderwijs. Een van de producten waarvan Robert 
in die markt veel verwacht, is een speciaal ontwikkelde digitale toetsomgeving. “Dat is in 
feite een kant-en-klare kar met Chromebooks die je een lokaal kunt binnenrijden, zodat de 
leerlingen in een online omgeving een toets kunnen maken. Het idee is ingegeven door het feit 
dat leerlingen in het voortgezet onderwijs vaak werken met eigen apparatuur. Nadeel van zo’n 
BYOD-device is dat het zich veel moeilijker laat managen. Je moet dan certificaten en speciale 
applicaties gaan installeren, en dat druist juist weer in tegen het BYOD-principe. Met onze 
oplossing kunnen scholen snel, eenvoudig en veilig toetsen.”

 
Keuze voor HP
Voor 2022 heeft Heutink ICT wederom gekozen voor HP als preferred supplier voor zowel 
Chromebooks als Windows-devices. “Heutink ICT is al sinds de oprichting, zo’n 25 jaar geleden, 
een echt HP-huis en dat zijn we altijd gebleven. Wij hebben zeer goede ervaringen, niet alleen 
met de kwaliteit van de producten maar ook met de service, garantie en afhandeling die 
erachter zitten. Daarom is HP altijd ons vertrekpunt bij het samenstellen van ons aanbod voor 
de diverse segmenten binnen het onderwijs. Samen zijn we een soort twee-eenheid die garant 
staat voor kwaliteit in alle opzichten.”

Samen op zoek naar kansen
Heutink ICT maakt als onderwijsspecialist ook deel uit van het HP Educatieprogramma. “Daarin 
kijken we samen met HP naar kansen op de onderwijsmarkt. Ik denk bijvoorbeeld dat e-sports/
gaming heel groot kan worden in het onderwijs. Maar dan wel vanuit een educatief vertrekpunt. 
Dat is iets waar we met de gaming-lijn van HP invulling aan zouden kunnen geven. Sterker nog: 
we hebben het er samen al over gehad om een competitie in het leven te roepen. Dat zou een 
geweldig middel zijn om te onderzoeken wat kinderen daadwerkelijk kunnen leren van gamen. 
Een andere trend waar we samen met HP werk van kunnen maken, is de inzet van data in 
het onderwijs. Zo zou je van elke leerling een Digital Twin kunnen bouwen. Als je vervolgens 
genoeg data hebt verzameld, kun je via benchmarking zover komen dat je op grond van de 
leerresultaten van een leerling in Groep 1 al voorspellingen kunt doen over de groeipotentie van 
die leerling over zijn hele schooltijd. Daarover zal trouwens eerst nog wel een grondige ethische 
discussie gevoerd moeten worden: wat willen we precies gaan doen met die data, hoe brengen 
we het allemaal bij elkaar en hoe doen we dat op een privacy-technisch verantwoorde manier?”

Intensief schakelen
Over de samenwerking met HP is Robert lovend. “We hebben twee jaar achter de rug 
waarin we te maken hadden met allerlei problemen: voorraadissues, supply chain-issues, 
containerproblematiek. HP sluit regelmatig aan bij ons forecast-overleg, en de afgelopen periode 
hebben we intensiever dan ooit met elkaar geschakeld over leveringen. Zo zijn we vrijwel altijd 
in staat geweest om onze klanten te blijven bedienen, zodat het onderwijs kon doorgaan. De 
samenwerking vindt plaats op alle niveaus, van inkoop tot en met directie, en als wij iets wensen 
dat niet haalbaar blijkt, komt HP altijd met goede alternatieve oplossingen. Dat werkt erg prettig.” 

Lesgeven in de toekomst
Tot slot: hoe ziet lesgeven er in de toekomst uit? “Wat je sinds corona veel ziet, is de hybride 
classroom waarbij een deel van de leerlingen thuis zit. Dat biedt mooie mogelijkheden om 
onderwijs aan te passen aan de individuele behoefte en leercurve van leerlingen. De ene 
leerling leert beter als hij fysiek in de klas zit, de ander beter thuis achter de computer. Om 
recht te doen aan zulke verschillen, heb je wel wel de juiste technologie nodig. Wij voorzien 
daarin, met hardware van HP maar ook met onder meer een online leer- en werkomgeving die 
leerlingen c.q. studenten en leerkrachten c.q. docenten overal makkelijk en veilig toegang geeft 
tot de software die ze nodig hebben. Ik verwacht dat de hybride classroom een blijvertje is en 
dat het concept de komende jaren nog sterk wordt doorontwikkeld.”

Robert Terhalle van Heutink ICT
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