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Specifieke voorwaarden ArcGIS voor op School 

Looptijd 

Deelname aan ArcGIS voor op School vangt aan vanaf de datum dat ArcGIS voor op School door Esri 

Nederland aan u beschikbaar is gesteld tot en met 31 juli 2020. Partijen kunnen voor het einde van 

deze looptijd met elkaar in overleg treden over een eventuele verlenging van de deelname aan ArcGIS 

voor op School door schoolorganisatie. Indien geen verlenging wordt overeengekomen door partijen, 

eindigt de overeenkomst tussen Esri Nederland en de  schoolorganisatie van rechtswege.  

Aantal users 

Deelname aan ArcGIS voor op School geeft de deelnemende schoolorganisatie het recht om met 500 

Named Users gebruik te maken van ArcGIS Online en de daaraan gekoppelde applicaties, zoals 

Survey123 en Collector for ArcGIS. Eén (1) Named User van de deelnemende schoolorganisatie zal in 

het kader van support door Esri worden gebruikt. 

Doeleinde gebruik 

De in het kader van deelname aan ArcGIS voor op School aan schoolorganisatie ter beschikking 

gestelde software van Esri Inc. mag door schoolorganisatie alleen worden gebruikt ten behoeve van 

onderwijsdoeleinden binnen de aangemelde schoolorganisatie.  

Support 

In afwijking van het Esri Nederland supportbeleid geldt dat 1 docent per schoolorganisatie het recht 

heeft om supportvragen in te dienen bij Esri Nederland support.   

Toegang Esri GIS Tech en Esri GIS Conferentie 

In aanvulling op het Esri Nederland supportbeleid geldt dat 4 docenten van schoolorganisatie het recht 

hebben op gratis toegang tot de Esri GIS Tech en de Esri GIS Conferentie.  

Lesmateriaal 

Esri Nederland biedt geen garanties ten aanzien van het door Esri Nederland aangeboden lesmateriaal. 

Het door Esri Nederland aangeboden lesmateriaal betreft standaard lesmateriaal, inhoudende dat er 

geen lesmateriaal op maat wordt gemaakt voor en wordt aangeboden aan een deelnemende 

schoolorganisatie. Ten aanzien van het lesmateriaal van Esri Nederland kunnen door aangemelde 

schoolorganisatie geen rechten worden ontleend. Het gebruik van het lesmateriaal door de 

deelnemende schoolorganisatie is kosteloos en voor eigen risico van schoolorganisatie.  
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Leeromgeving ArcGIS voor op School 

De leeromgeving ArcGIS voor op School bevat:  

• Veldwerkapplicaties voor modern omgevingsonderwijs. 

• Kaarten van hoge kwaliteit op zowel lokale als globale schaal en in 2D en 3D. 

• Data-analyse- en presentatietools, zoals StoryMaps. 

• Een Levende Atlas van de wereld, waarmee u toegang heeft tot duizenden onderwerpen. 

• Nederlandstalig en op het curriculum gericht lesmateriaal. 

• Online trainingen, MOOC's, online tutorials en webinars. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


