
Cavero helpt het Stanislascollege met het 
opzetten van digitaal onderwijs 

 

 

 

 

 

 

Het Stanislascollege wilde graag stappen maken om het digitaal onderwijs vorm te geven. 

Cavero kwam op het juiste moment om het Stanislascollege te helpen in de verdere 

ontwikkeling van Office365. De Coronacrisis brak uit en het was voor iedereen in het 

onderwijs zoeken naar de inrichting van het digitaal onderwijs. 

Waar gaat het over?   

Het ontwikkelen van de digitale school is voor zowel het management, de docenten en leerlingen 

zoeken naar de juiste inrichting. Hoe communiceer je met elkaar? Welke tools kun je gebruiken? 

Cavero heeft de begeleiding geboden om de tools binnen Office365 efficiënt in te zetten. Het 

automatiseren van processen, het opdelen van de klassen, het interactief videobellen en het 

werkmanagement, zijn allemaal onderdelen waar Cavero een bijdrage aan heeft geleverd. 

De begeleiding van Cavero heeft ervoor gezorgd dat het opzetten van de digitale 

werkomgeving gestructureerd plaatsvond. Het belangrijkste voordeel was dat Cavero met de 

kennis van de Office365 specialisten heeft bijgedragen in de opstart. Door die kennis en 

kunde kon het Stanislascollege een goede start maken met de nieuwe manier van onderwijs.  

 

Op dit moment zal Cavero klaarstaan om het Stanislascollege te helpen in het online samenwerken.  

‘Wij zijn dan ook heel blij met de kennis en kunde van Cavero’ aldus Michael Felderhoff.  

 

Cavero zal het Stanislascollega dan ook blijven bijstaan om efficiënt en gestructureerd om te gaan 

met de ontwikkelingen binnen het digitale onderwijs. 

 

Heb jij hulp nodig om de digitale school continu te optimaliseren en persoonlijk begeleid te worden? 

Neem contact op met Zana Bagaric, Enabler bij Cavero op 06-23802032 of via de mail 

zana.bagaric@cavero.nl. Wij leveren maatwerk en richten ons echt op de mens binnen de 

organisatie. 
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‘Stanislascollege is heel 

dankbaar dat Cavero heeft 

geholpen bij het begeleiden 

van de digitale school’. 

 

Michael Felderhoff 
Regiomanager Bedrijfsvoering 

Stanislascollege 

 

 ‘Ik ben zeer content en te 

spreken over de snelle en 

prettige wijze, waarop 

Cavero de vragen vanuit de 

organisatie en medewerkers 

heeft aangevlogen “.’ 

Fons Loogman 
Regiodirecteur Stichting Lucas 

Onderwijs  


