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ZuluConnect 
 

- Heb je Basispoort nodig om met ZuluConnect te werken? 
o Ja, je hebt basispoort nodig om met ZuluConnect te werken.  

 
- Moeten in Basispoort alle email adressen van kinderen handmatig ingevuld worden, of is dit 

collectief te realiseren? 
o Basispoort haalt de informatie uit het Leerling Administratie Systeem. E-

mailadressen moeten dus in het LAS handmatig toegevoegd worden als deze er zijn.  
 

- Ik wil ZuluConnect uitrollen, hoe kan ik dit het best aanpakken?  
o Je kunt gratis gebruik maken van ZuluConnect. Hiervoor kun je dit formulier invullen. 

 
- Welke functionaliteiten biedt ZuluConnect? 

o Met ZuluConnect heb je toegang tot educatieve content en kun je zelf digitale lessen 
maken.  

 
- Hoe voeg ik leerlingen toe in ZuluConnect? 

o Leerlingen worden automatisch vanuit het Leerling Administratie Systeem in 
ZuluConnect geïmporteerd.  

 
- Wat kost ZuluConnect normaal gesproken?  

o Bekijk link 
 

- Is het mogelijk om ZuluConnect op de Ipad te gebruiken?  
o ZuluConnect kan worden gebruikt op een iPad met de nieuwe iOS versie. Let er wel 

op dat de methodesoftware niet altijd goed functioneert. 
 

- Is het mogelijk om ZuluConnect op een Android toestel te gebruiken?  
o Ja, je kan portal.ZuluConnect.net openen op een android toestel.  

 
- Werkt ZuluConnect ook op een oude iPad? 

o Alleen op een iPad met de nieuwste iOS versie. 
 

- Is het mogelijk om de Flashapplicaties vanuit ZuluConnect op een iPad te draaien als we ZC 
vanuit een Chromebrowser openen? 

o Flash wordt niet ondersteund op iPads. Er zijn wel alternatieve browsers beschikbaar 
maar daar hebben we geen ervaring mee. En kunnen we ook niks op garanderen. 

 
- Hoeveel personen kunnen er maximaal vanuit huis inloggen in ZuluConnect? 

o Er is geen beperking voor het aantal inlogs vanuit huis. 
 

- Ik kan bij taken de voortgang van de leerlingen niet bekijken? 
o Zie hiervoor de link. 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPRfc-UKtUeYAjmY257gsuKOcgIJxchBjWfjC5DPyN1UQUlGT1IwQVo0WjJZQVBGUDJUMzFQSjFPQS4u
https://zuluconnect.net/prijzen/
https://support.zuluconnect.net/hc/nl/articles/360026805233-Hoe-bekijk-ik-de-voortgang-van-een-taak-voor-mijn-leerlingen-


- Als leerlingen documenten met mij hebben gedeeld, hoe kan ik dan opmerkingen/feedback 
toevoegen? 

o Hiervoor kun je de functionaliteiten in Word gebruiken, zie 
https://support.office.com/nl-nl/article/een-opmerking-invoegen-verwijderen-of-
wijzigen-5cb1af25-4dfe-4484-9713-2c80391ecf12 
 
 

- Hoe kan ik zien of de wachtwoorden al zijn ingesteld? 
o Leerlingen krijgen via ZuluConnect een inlogcode. Deze wachtwoorden zijn via de 

groepen te downloaden, deze worden bij activatie van ZuluConnect ingesteld. Zie 
link 
 

- Moet ik voor leerlingen een inlogcode aanmaken? 
o Leerlingen krijgen via ZuluConnect in een inlogcode. Deze wachtwoorden zijn via de 

groepen te downloaden. Zie link 
 

- Kun je met ZuluConnect Facetimen met individuele leerlingen? 
o Nee, Facetime is een applicatie van Apple. Onderling Facetimen kan als zowel 

leerkracht als leerling beschikken over een Apple device. 
 

- Hoe kan ik een snelkoppeling maken naar Teams in ZuluConnect? 
o Teams heeft andere instellingen dan andere Microsoft Office365 producten. De 

snelkoppeling naar teams kan hierdoor niet vanuit ZuluConnect gebruikt worden. Je 
moet hiervoor eerst een ander product, bijvoorbeeld Word, openen. Klik op de 9 
vierkantjes en klik dan op Teams.  

 
- Hoe snel is ZuluConnect te activeren? 

o Als school zet je een vinkje in basispoort. Als dit gedaan is, kan I&S de locatie 
activeren (+\- 1 uur). Middels een nachtverwerking worden alle gegevens opgehaald 
uit Basispoort. 
 

- Kunnen leerlingen met elk device aan de slag met ZuluConnect? 
o  

 
- Is het mogelijk om links naar oefeningen uit basispoort te plaatsen in de dagtaken? 

o In de huidige versie van ZuluConnect is dit nog niet mogelijk. 
 

- Kun je in ZuluConnect alleen maar taken klaar zetten? 
o ZuluConnect is een taken- en snelkoppelingsplatform, die we koppelen aan 

bijvoorbeeld Gsuite of Microsoftaccounts. In die omgevingen kan gechat worden met 
leerlingen via Teams of Hangouts 

 
- Kun je in ZuluConnect leerlinglijsten zetten? 

o Leerling- en leerkrachtlijsten worden automatisch vanuit Basispoort in ZuluConnect 
gezet. 
 

- Kunnen duo's van elkaar zien welke taken ze voor dezelfde klas hebben klaargezet in 
ZuluConnect? 

o In de huidige versie is dit nog niet mogelijk. 
 
 
 

https://support.office.com/nl-nl/article/een-opmerking-invoegen-verwijderen-of-wijzigen-5cb1af25-4dfe-4484-9713-2c80391ecf12
https://support.office.com/nl-nl/article/een-opmerking-invoegen-verwijderen-of-wijzigen-5cb1af25-4dfe-4484-9713-2c80391ecf12
https://support.zuluconnect.net/hc/nl/articles/360006682957-Download-de-inlognamen-en-wachtwoorden-van-je-leerlingen
https://support.zuluconnect.net/hc/nl/articles/360006682957-Download-de-inlognamen-en-wachtwoorden-van-je-leerlingen


- Als ZuluConnect er uit ligt, kan ik dan ergens checken wat de status is? 

o Ja, dat kan via deze website: status.ZuluConnect.net/ 
 

- Wat is ZuluConnect? 
o ZuluConnect is een digitale leeromgeving voor het onderwijs. In ZuluConnect heb je 

met één inlog toegang tot alle digitale methodesoftware en Office 365 of G Suite 
voor Education. Je kunt er zelf interactieve lessen in maken voor de leerlingen. We 
hebben een korte video dat ZuluConnect beschrijft. Deze kun je vinden op 
www.youtube.com/watch?v=f_WHq1R6V88 
 

 

Microsoft Teams 
 

- Hoe werkt Microsoft Teams? 
o Met Microsoft Teams kun je gratis chatten, videogesprekken voeren en 

samenwerken. Meer informatie over Microsoft Teams is te vinden in de handout. 
 

- Hoe voeg ik leerlingen toe in Microsoft Teams? 
o Dit is afhankelijk van elke inrichting. Via ZuluConnect worden leerlingen toegevoegd 

aan een groep die ook binnen Teams gebruikt wordt.  
 

- Kun je ook video’s opnemen in Teams? 
o Het is mogelijk om een vergadering op te nemen. Losse video’s kunnen niet worden 

opgenomen. Zie hier hoe je een vergadering opneemt in Teams.  
 

- Heeft ieder kind een Microsoft account nodig voor Teams? 
o Ja, alle leerlingen  

 
- Hoe kom ik bij Teams? 

o Je kunt in de App store de Teams App installeren. Je kunt ook naar 
teams.microsoft.com/ gaan. Je kunt ook een snelkoppeling plaatsen in ZuluConnect.  
 

- Hoe plaats je een snelkoppeling van Teams in ZuluConnect? 
o Je klikt op het groene menu linksboven en vervolgens op ‘Snelkoppelingen beheer’. 

Typ in de zoekbalk ‘Teams’ in.  
 

- Hoe maak ik een team aan in Teams? 
o Zie deze link hoe je een team aanmaakt in Teams. 

 
- Hoe start ik een vergadering in Teams? 

o Zie hiervoor de link 
 

- Met hoeveel personen kan ik maximaal tegelijkertijd in een vergadering? 
o Heel veel! Volgens de site van Microsoft wel tegelijkertijd met 10.000 personen 

 
- Hoe nodig ik alle leerlingen of mijn hele team van leerkrachten in één keer uit, zodat ik ze 

niet allemaal apart hoef uit te nodigen? 
o Ga naar ‘Agenda’, klik op ‘Nu vergaderen’ en vervolgens op ‘Nu deelnemen’. Klik 

vervolgens rechtsboven op het ‘Koppeling kopiëren’ icoontje. Deze koppeling kan je 
bijvoorbeeld vervolgens als taak in ZuluConnect kopiëren.  

 

https://status.zuluconnect.net/
http://www.youtube.com/watch?v=f_WHq1R6V88
https://www.derolfgroep.nl/?post_type=download&p=8107&preview=true
https://support.office.com/nl-nl/article/een-vergadering-opnemen-in-teams-34dfbe7f-b07d-4a27-b4c6-de62f1348c24
https://support.office.com/nl-nl/article/een-volledig-nieuw-team-maken-174adf5f-846b-4780-b765-de1a0a737e2b
https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2020/03/Digitaal-Lesgeven-met-ZuluConnect-en-Microsoft-Teams.pdf


- Hoe  geef ik een digitale presentatie via Teams? 
o Zie hiervoor de link 

 
- Kunnen jullie ondersteunen bij de inrichting van Teams? 

o Ja dat kunnen we zeker. Uitzetten bij thuiswerken@derolfgroep.nl.  
 
 
 

 

https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2020/03/Digitaal-Lesgeven-met-ZuluConnect-en-Microsoft-Teams.pdf
mailto:thuiswerken@derolfgroep.nl

