
  

 

Naar aanleiding van de Covid-19 uitbraak had het Rijswijks Lyceum het online lesgeven zelf 

al gerealiseerd. Cavero werd benaderd om voor het personeel van het Rijswijks Lyceum ook 

alles in de Cloud te plaatsen. Het Rijswijks Lyceum was al deels overgegaan naar de 

Microsoft Cloud en wilde dit helemaal omzetten. De Office 365 consultants bij Cavero zijn 

via een online meeting bij elkaar gekomen, en hebben samen met de klant een SharePoint 

omgeving opgezet. De Office 365 specialisten van Cavero hebben de medewerkers van het 

Rijswijks Lyceum geholpen met de verdere realisatie van deze omgeving. 

Waar gaat het over?   

De afgelopen jaren heeft Cavero veel scholen geholpen bij de uitvoering en migratie naar Office 365 

en adviezen gegeven om het online onderwijs op de rit te krijgen. Cavero is net als het Rijswijks 

Lyceum gevestigd in Rijswijk, waardoor dit voor het Rijswijks Lyceum een logische keuze was om de 

hulp van Cavero in te schakelen. Het wegnemen van de worstelingen met SharePoint en verder 

overgaan naar de Cloud, daar heeft Cavero het Rijswijks Lyceum bij geholpen. 

Voor de samenwerking met Cavero was het Rijswijks Lyceum nog deels afhankelijk van de 

documenten op de netwerkschijven. Het personeel van het Rijswijks Lyceum ging thuiswerken en 

dit gaf problemen bij het benaderen van documenten. Een logische overstap was het migreren naar 

de Cloud. De kennis en expertise is zoveel mogelijk gedeeld met het Rijswijks Lyceum, zodat zij dit 

intern op konden pakken. De kennis en kunde van de Office 365 consultants van Cavero hebben dan 

ook geholpen om het Rijswijks Lyceum een goede start te laten maken in de Cloud omgeving en de 

migratie naar SharePoint. 

 

‘We kijken er naar uit om Cavero weer te raadplegen als wij snel willen schakelen en structuur en 

orde willen aanbrengen.’ Aldus Marcel Harfterkamp, IT manager bij het Rijswijks Lyceum. 

Cavero zal dan ook het Rijswijks Lyceum nazorg blijven bieden en faciliteren waarbij nodig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij hulp nodig en wil je snel schakelen om jullie SharePoint in te richten en te migreren naar 

OneDrive? Neem dan contact op met Zana Bagaric op 06-23802032 of via de mail 

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

organisatie. 

 

Cavero helpt het Rijswijks Lyceum met de 
migratie naar Office 365. 

 

 

‘De Office365 specialisten 

van Cavero bieden nazorg 

en faciliteren waar nodig. 

Dit is echt de kracht van 

Cavero.’ 

Marcel Harfterkamp 
 IT Manager 

 Rijswijks Lyceum 

 

‘Wil je samenwerken met 

een partij die snel schakelt 

en een hands-on-mentaliteit 

heeft? Ga dan voor een 

betrokken partij als Cavero.’ 

Marcel Harfterkamp 
IT Manager 

Rijswijks Lyceum  

 


