
Met 30 basisscholen, 7.200 leerlingen en 650 
leerkrachten is AMOS één van de grootste 
scholengemeenschappen in de regio Amsterdam. 
Samen met zijn collega’s van de afdeling Huisvesting 
en Facilitaire Zaken stelt Ger van den Broek alles in 
het werk om er voor te zorgen dat de leerkrachten zich 
kunnen concentreren op het lesgeven. 
 “Daarnaast beschouwen wij het als onze taak om 
een  optimale leeromgeving te creëren voor al onze 
leerlingen, aldus Van den Broek.” 

Altijd goed functioneren
Binnen AMOS wordt dan ook veel tijd en aandacht 
besteed aan het beheer en onderhoud van de gebouwen. 
“Net zoals alles altijd netjes en schoon moet zijn en de 
verwarming altijd moet werken, moet de telefonische 
bereikbaarheid van het bestuurskantoor en de scholen 
goed voor elkaar zijn. Ouders moeten de school kunnen 
bereiken om bijvoorbeeld hun kind ziek te melden,” zo 
benadrukt Van den Broek het belang van een goede 
telefonische bereikbaarheid. 

Om zowel de kwaliteit te verhogen als kosten te 
besparen startte Van den Broek ruim een jaar geleden 
een migratietraject naar VoIP. Nimava Telecom, de 
leverancier van onze telefooncentrales, adviseerde ons 
om in zee te gaan met i4IP. Deze organisatie levert via 
een geautoriseerd partnerkanaal een compleet portfolio 
aan hoogwaardige VoIP-diensten. Op basis van deze 
strategische samenwerking leveren zij turn key VoIP-
oplossingen voor het MKB en overheden.” 

Opzeggen overbodige lijnen
i4IP en Nimava Telecom hielpen Van den Broek om 
de bestaande telecominfrastructuur van AMOS te 
inventariseren. Deze inventarisatie wees uit dat er een 
aantal aansluitingen en abonnementen niet effectief 
gebruikt werden. “Dit is veelal ontstaan in het verleden.  

Deels heeft dit te maken met de autonomie van de 
scholen en deels met het ontbreken van een uniforme 
aanpak ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid 
en de borging van contracten,” licht Van den Broek 
toe. “De uitgevoerde inventarisatie gaf ons een 
goed overzicht, met als resultaat dat we een aantal 
aansluitingen en abonnementen konden opzeggen.” 

Scholengemeenschap AMOS slaat dubbelslag
met migratie naar VoIP

Met hulp van i4IP en Nimava Telecom heeft de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) de traditionele 
telecominfrastructuur gemigreerd naar een toekomstgerichte VoIP-oplossing. Naast een verbetering van de kwaliteit 
levert deze migratie op jaarbasis een besparing op van enkele tienduizenden euro’s. 
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Upgraden telefooncentrales
Om de migratie naar VoIP mogelijk te maken, zijn de 
telefooncentrales door Nimava Telecom op alle scholen 
opgewaardeerd naar een uniform niveau. Vervolgens 
heeft i4IP de lokale datanetwerken van de individuele 
scholen, evenals de telefooncentrales, aangesloten op 
het al bestaande glasvezelnetwerk Breedband Onderwijs 
Amsterdam (BOA). Dit glasvezelnetwerk is enkele 
jaren terug speciaal aangelegd ten behoeve van het 
Amsterdamse onderwijs. Van den Broek: “i4IP en Nimava 
Telecom hebben de afstemming met BOA en de aansluiting 
op hun glasvezelnetwerk zeer vakkundig uitgevoerd.” 

Centraliseren van telecom
Dankzij de upgrade van de telefooncentrales en de 
migratie naar VoIP is Van den Broek erin geslaagd om 
het telecombeheer te centraliseren. “Voorheen werden 
we nog wel eens geconfronteerd met een erg hoge 
telefoonrekening van een school. Dan bleek er ineens 
veel internationaal gebeld te zijn. Het is ook moeilijk om 
daar goed toezicht op te houden binnen een school. Dit 
behoort vanaf nu tot het verleden omdat we nu een groot 
aantal instellingen centraal kunnen regelen. Zo hebben 
we nu bijvoorbeeld de mogelijkheid geblokkeerd om 
internationaal en naar betaalnummers te bellen.”  

Goed luisteren
Van den Broek is goed te spreken over de samenwerking 
met i4IP en Nimava Telecom. “De mensen van i4IP en 
Nimava Telecom zijn zeer prettig in de omgang en hebben 
veel kennis van zaken. Daarbij slagen zij er goed in om de 
complexe materie duidelijk uit te leggen. In tegenstelling tot 
wat wij gewend waren van onze vorige telefonieaanbieder, 
zijn ze minder salesgericht. Ze luisteren goed en komen met 
een passende oplossing voor je probleem. Wat mij betreft 
een verademing.” Volgens Van den Broek is i4IP zich goed 
bewust van de omgeving. “Ze begrijpen heel goed hoe het 
werkt in een scholengemeenschap. Als er bijvoorbeeld eens 
een storing is, kun je niet zeggen dat het probleem morgen 
wel wordt opgelost, zoals in het verleden wel gebeurde. Het 
probleem wordt door i4IP en Nimava Telecom direct bij de 
bron aangepakt.” 

Vast aanspreekpunt
Van den Broek vindt het prettig dat de specialisten 
van i4IP nooit naar een andere partij wijzen. “Dit soort 
pingpongwedstrijden behoort gelukkig tot het verleden.  
i4IP onderhoudt uitstekende contacten met haar 
strategische partner, Nimava Telecom. Als het nodig 
is zoeken ze zelf contact om samen het probleem op 
te lossen zonder dat de eindgebruiker er hinder van 
ondervindt.” Het werken met één vast aanspreekpunt bij 
i4IP functioneert volgens Van den Broek uitstekend. 
 

Toekomstgerichte oplossing
Dankzij de migratie naar de VoIP-oplossing van i4IP is 
AMOS goed voorbereid op de toekomst. “De kwaliteit is 
verbeterd terwijl we op jaarbasis tussen € 30.000 en  
€ 40.000 aan kosten besparen,” aldus Van den Broek. 
“Met recht een dubbelslag. We zijn nu bovendien 
in staat om het gebouwbeheer op afstand te doen. 
Verwarmingsketels, maar ook andere IP-gestuurde 
apparaten en installaties, kunnen op afstand worden 
bediend. ”Dankzij de VoIP-migratie is AMOS bovendien 
volledig voorbereid op een mogelijke integratie van 
vaste en mobiele telefonie. Ook beheerstechnisch en 
administratief ziet Van den Broek voordelen.  
“De facturering is een stuk overzichtelijker geworden. 
Wij hebben nu veel meer inzicht in belkosten. Bovendien 
verwacht ik dat we binnenkort alle digitale facturen direct 
in onze eigen administratie kunnen laten inlopen.” 

“ i4IP en Nimava Telecom hebben de afstemming met BOA en de 
aansluiting op hun glasvezelnetwerk zeer vakkundig uitgevoerd”
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