
RathoPortaal in combinatie met ICT in het onderwijs 

 

Het RathoPortaal is ontwikkeld vanuit de vraag uit het onderwijs voor een intuïtief en gebruiksvriendelijk portaal. 
Deze moest aansluiten bij de visie van de school en bij de onderliggende opvatting over de plaats die ICT hierbij 
inneemt. Het einddoel is om kwalitatief goed en doelmatig onderwijs mogelijk te maken en dat dit op een 
moderne manier vormgegeven is. Dit betekent dat deze online leer- en werkomgeving op de eerste plaats 
aansluit bij het primaire proces om onderwijs te geven met een optimaal leerrendement. Maar het RathoPortaal 

is ook zo ontwikkeld dat deze aansluit bij de ICT-visie die een school heeft voor het secundaire proces, namelijk 
het doelmatig organiseren, sturen en verantwoorden van het onderwijsleerproces. 

Vanuit dit overkoepelend uitgangspunt (de oranje cirkel) ontsluit RathoPortaal op een efficiënte en doelmatige 
manier applicaties die passen bij de visie van de school. We hebben hiervoor onderwijsgedreven keuzes gemaakt 
voor de inrichting van de drie deelgebieden van een ICT-visie (de donkergroene cirkel): 

                     1. De toegang tot digitale informatie en educatief leermateriaal 
                     2. De wijze van communiceren met behulp van digitale softwarepakketten 
                     3. Het gebruik van leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen voor administratiedoeleinden 

Dit alles wordt mogelijk gemaakt doordat de randvoorwaarden (de groene cirkel) optimaal in balans zijn. 

Dit alles heeft geresulteerd in algemene uitgangswaarden voor het RathoPortaal: 

 Het RathoPortaal is een webbased portaal waarbij gebruik gemaakt wordt van een online documentopslag 
en Single Sign-On koppelingen naar andere kwalitatief goed ontwikkelde systemen. 

 We gaan uit van de technologieën zoals deze ontwikkeld zijn, dus zonder schil en bruikbaar op alle mogelijke 

devices. Hierdoor is het RathoPortaal inzetbaar in iedere digitale leer- en werkomgeving en worden 
vaardigheden ingezet en geleerd voor het achterliggende doel en niet om het systeem te laten werken. 



 Het RathoPortaal is een modern en gebruiksvriendelijk startportaal die toekomstgericht ingezet kan worden. 

Het maakt gebruik van toekomstgerichte vaardigheden en is ook ondersteunend in de ontwikkeling hiervan. 
Binnen het portaal is expliciet aandacht besteed aan de deelaspecten “Samenwerken”, “Communiceren” en 
“Zelfregulering”. 

 Het beheer van het RathoPortaal is eenvoudig en intuïtief. De beheermodule, de RathoManager, is speciaal 
voor het onderwijs ontwikkeld en inzetbaar voor het volledige schoolnetwerk en/of voor het RathoPortaal. Er 

zijn diverse koppelingen met leerling administratiesystemen en softwarepakketten gecreëerd, waardoor onnodig 
dubbel werk voorkomen wordt. Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van de efficiënte en klantvriendelijke 
helpdesk van Ratho. 

 Door een doordacht implementatietraject en een gebruiksvriendelijke vormgeving wordt bij het gebruik van 

het RathoPortaal de benodigde systeemvaardigheden tot een minimum beperkt. Ook heeft het RathoPortaal 
oog voor de afstemming van de menselijke randvoorwaarden door een bijpassend trainingsaanbod voor de 
instrumentele vaardigheden van veelgebruikte en belangrijke applicaties. De ICT-deskundigheid en –
bekwaamheid wordt hierdoor ook optimaal ontwikkelt. 

 In het totaalconcept van Ratho zorgen we ervoor dat de materiële randvoorwaarden (de groene 

cirkel) optimaal in balans zijn. Het RathoPortaal maakt dan gebruik van een infrastructuur, waarbij de 
beschikbaarheid, de kwaliteit van de hardware en de connectiviteit optimaal geregeld is. Ook als er gekozen 
wordt voor het gebruik van lokale applicaties kunnen deze in het RathoPortaal ontsloten worden. 

Door deze uitgangswaarden is het RathoPortaal ontstaan die een effectieve inzet van ICT mogelijk 
maakt voor alle geledingen in de organisatie en passend is bij de overkoepelende visie van een 

school! 

 


