
   

 ICT = AAN | met ZuluConnect 
 
Onze school is gestart met ZuluConnect, een product van de Rolf groep dat onze ICT toegankelijker, 
overzichtelijker en gebruiksvriendelijker gaat maken. 
 
ZuluConnect is een veelzijdig product met vrijwel eindeloze mogelijkheden. Laten we beginnen met 
de basis! Hieronder vind je een aantal stappen om je start met ZuluConnect te kunnen maken. 
 
Loop voordat je begint de e-learning-rubriek in het platform door. Die vind je na inloggen onder het 
tabblad met de letter ‘i’. Deze rubriek is interessant voor zowel de leerkracht als de ICT-coördinator. 

 
De activatie van ZuluConnect 
 
Starten met ZuluConnect is eenvoudig. We zetten het voor je op een rijtje. 
 
De Rolf groep maakt een persoonlijk account voor je aan op het e-mailadres dat in het Leerling 
administratiesysteem staat. Als dat is gebeurd, ontvang je een e-mail. Het komt wel eens voor dat 
deze e-mail in de spam box belandt, dus houd ook die even in de gaten. 
 
In de e-mail vind je jouw activatielink voor ZuluConnect. Mocht deze link zijn verlopen op het 
moment dat je hem wilt gebruiken, vul dan je e-mailadres in via de ‘Wachtwoord vergeten’-knop op 
de loginpagina: https://app.zuluconnect.net. 
 

De eerste inrichting 
 
Nadat je account is aangemaakt en geactiveerd kun je gebruikmaken van ZuluConnect. 
Het is aan de ICT-coördinator van de school om het dashboard in te richten en snelkoppelingen uit te 
delen aan leerkrachten, groepen en leerlingen. Een leerkracht kan dit ook zelf doen voor de groepen 
waaraan hij/zij gekoppeld is. 
 
De snelkoppelingen naar software die leerlingen al hebben in Basispoort, verschijnen automatisch 
ook in ZuluConnect. Mocht je dat nodig vinden, dan kun je deze handmatig ontkoppelen. 
Snelkoppelingen van leerkrachten zijn niet automatisch gekoppeld. Je begint dus met het toevoegen 
van je eigen snelkoppelingen. Office365 en G-Suite snelkoppelingen staat in de snelkoppelingenlijst 
en kun je ook toevoegen voor jezelf en je leerlingen. 
 

Gebruik van e-mailadressen en Office 
 
Afhankelijk van de keuze van je school hebben alle groepen, of sommige groepen, toegang tot het 
online Office-pakket, het G-Suite-pakket en/of e-mailadressen. 
 
Elke leerling krijgt zijn/haar eigen account, inclusief e-mailadres. De school kan kiezen of deze e-
mailadressen gebaseerd zijn op Microsoft Office of op Google. De inloggegevens zijn eenvoudig uit te 
draaien, zowel per leerling, per groep of voor de school als geheel. Als je direct na de activatie van 
ZuluConnect begint, kan het zijn dat de e-mailadressen nog niet aanwezig zijn. Dit gebeurt 
automatisch, vaak binnen een dag. 
 
Wil je een wijziging aanbrengen in de naam van een account of een e-mailadres veranderen? Wil je 
iemand rechten geven op een andere groep of zijn/haar rechten aanpassen? Dat kan eenvoudig via 



   

je Leerling Administratie systeem (LAS) of Basispoort. Zorg er dus voor dat het LAS is bijgewerkt met 
de juiste naamgeving en groepskoppelingen. 

 
Welke login kan ik gebruiken in ZuluConnect? 
 
Je kunt op meerdere manieren inloggen bij ZuluConnect. Elk met zijn eigen mogelijkheden. Voor elke 
school is er een passende oplossing voor leerlingen en leerkrachten. 
 
Je kunt inloggen op https://app.zuluconnect.net  

 
Onze school maakt voor leerlingen gebruik van Scenario 1 / 2 / 3 / 5 (omcirkel juiste) 
Onze school maakt voor leerkrachten gebruik van Scenario  1 / 2 / 3 / 4 / 5 (omcirkel juiste) 
 
Inlogscenario’s: 

1. Direct bij ZuluConnect met SSO   
Je wilt inloggen met een plaatje en via Single Sign On (SSO), dus direct inloggen bij Microsoft 
Office365 of Google G-Suite. Wij richten Office of Google zo in dat dit mogelijk is. Je kunt 
inloggen bij ZuluConnect met je gebruikersnaam en wachtwoord en/of met een plaatje.  
 
Dit zijn jouw opties: 

 
1. Het plaatje is alleen voor op school. 
2. Gebruikersnaam en wachtwoord is voor op school en voor thuis. 

https://app.zuluconnect.net/


   

Let op: bij deze optie moet je via ZuluConnect inloggen om naar G-Suite of Office365 te gaan. 
Je kunt niet direct inloggen bij Google of Office, dit staat uit. Je kunt ook geen gebruik maken 
van de Google- en Officeknop. Ook thuis niet. 

 

2. Met je G-Suite-account   
Je wilt inloggen bij ZuluConnect en Single Sign On (SSO) inloggen bij Google. Maar je 
omgeving is niet op basis van scenario 1 geconfigureerd.  
Maak zelf de koppeling tussen ZuluConnect en je eigen Google-e-mailadres*. 
Daarna log je in op ZuluConnect door gebruik te maken van de Googleknop en je eigen e-
mailadres en wachtwoord. Dit is jouw optie: 

 
Let op: je hebt geen SSO als je direct inlogt op ZuluConnect met je gebruikersnaam en 
wachtwoord, of plaatje. 

 

3. Met je Office365-account   
Je wilt inloggen bij ZuluConnect en Single Sign On (SSO) inloggen bij Office365. Maar je 
omgeving is niet op basis van scenario 1 geconfigureerd.  
Maak zelf de koppeling tussen ZuluConnect en je eigen Microsoft-e-mailadres*. 
Daarna log je in op ZuluConnect door gebruik te maken van de Officeknop en je eigen e-
mailadres en wachtwoord. Dit is jouw optie: 

 
Let op: je hebt geen SSO als je direct inlogt op ZuluConnect met je gebruikersnaam en 
wachtwoord, of plaatje. 

 
4. Gecombineerd gebruik van G-Suite en Microsoft 

Je hebt één e-mailadres voor je primaire en één voor je secundaire proces. 
In je primaire proces werk je samen via Google, de leerlingen loggen Single Sign On (SSO) in 
met een plaatje (scenario 1). In het secundaire proces werk je samen in Office365. 
 
Wij zorgen voor de SSO-koppeling met Google voor leerling en leerkracht. 
Maak zelf de koppeling tussen ZuluConnect en je eigen Microsoft-e-mailadres*. 
Daarna log je in op ZuluConnect door gebruik te maken van de Officeknop en je eigen e-
mailadres en wachtwoord. Dit is jouw optie: 



   

 
Je bent nu in ZuluConnect SSO-ingelogd op zowel Office365 als G-Suite. 
 

5. Direct inloggen bij ZuluConnect zonder SSO 
Wil je inloggen bij ZuluConnect, maar maak je geen gebruik van de Single Sign On (SSO)- 
functies naar Office365 of G-Suite? Ook dan kun je inloggen bij ZuluConnect met een plaatje 
of gebruikersnaam en wachtwoord. Dit zijn je opties: 

 
De Office365- of G-Suite-omgeving is niet geconfigureerd voor SSO, de snelkoppelingen naar 
Office365 of G-Suite loggen je dan ook niet automatisch in. Je hebt wel SSO naar Basispoort 
en, indien geconfigureerd, Entree. 

 
* In de e-learning-rubriek lees je hoe je je Google- of Microsoft-account aan ZuluConnect kunt 
koppelen. 

a. Log in via scenario 5, met je gebruikersnaam en wachtwoord dat je via de 
activatiemail ontvangen hebt 

b. Klik op je naam rechtsboven  

c. Als je je profiel ziet, klik je op de groene knop  
d. Maak zelf de koppeling tussen ZuluConnect en je eigen Google-/Microsoft- e-

mailadres door op het groene plusteken te klikken 
e. Vul je persoonlijke gegevens in om de koppeling te maken 
f. Het wordt een rood minteken en je hebt je Microsoft-account gekoppeld

 
g. Klik op de groene balk Terug naar ZuluConnect, log uit en vervolgens weer in op 

ZuluConnect door gebruik te maken van de Microsoft- of Googleknop 
 

  



   

Inloggen vanuit huis 
 
Ook vanuit huis kun je inloggen op ZuluConnect. Alle bovenstaande scenario’s werken op school en 
thuis. Behalve met het plaatje van scenario 1 en 5, dit kan thuis met een gebruikersnaam en 
wachtwoord. 
Net als thuis direct inloggen bij BasisPoort zal veel software van de uitgeverijen nu niet werken, maar 
de Office- en Google-koppelingen doen het wel. 
 
 
 

Veel plezier met ZuluConnect! 
 
 


