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Het nieuwe schooljaar met gedeelde iPads
Om het nieuwe schooljaar met gedeelde iPads goed te beginnen, onderneem je de volgende 
stappen:

1. DE LEERLINGEN DIE VAN SCHOOL AF GAAN VERWIJDEREN
• Ga naar Gebruikers/groepen
• Vink de leerlingen aan die van school af gaan
• Klik op Verplaatsen naar prullenbak

2. EDEXML IMPORTEREN
• Exporteer het EdeXML bestand uit het LVS

• ParnasSys: School -> Exporteren -> Edex -> Kies versie ‘1.03 of 2.0’ -> Klik op ‘Genereer 
Edex Bestanden’

• Esis: Uitvoer -> Exporteren -> EdeXML
• Log in bij ZuluDesk
• Klik op Gebruikers/groepen
• Klik op Importeren
• Kies EdeXML als importwijze
• Kies het EdeXML bestand dat je geëxporteerd hebt
• Laat import opties zo staan
• Kies als standaard studentgroep ‘Leerlingen’ of ‘Studenten’
• Kies als standaard leraargroep ‘Leerkrachten’ of ‘Docenten’
• Kies als standaard wachtwoord een zelf verzonnen wachtwoord (welkom bijv.)
• Klik op importeren starten

Voor een uitgebreide handleiding, zie: handleiding EdeXML importeren

3. SFTP-UPLOAD
• Ga naar de hoofdomgeving van de school/stichting
• Klik op Organisatie -> Instellingen
• Klik onder de kop Apple School Manager op ‘Apple School Manager SFTP’
• Klik onderaan op de pagina op ‘Uploaden naar Apple School Manager (SFTP)’

4. VOOR NIEUWE LEERLINGEN TIJDELIJKE CODE AANMAKEN IN APPLE SCHOOL 
MANAGER

• Log in bij Apple School Manager
• Kijk op de inlogpagina of de SFTP-upload erbij staat als activiteit
• Klik op Accounts
• Selecteer de nieuwe leerlingen (je zou ook naar klassen kunnen gaan en de klas kunnen 

selecteren en dan op Toon Leerlingen kunnen klikken)
• Klik bij Inloggegevens op Maak aan
• Voer een tijdelijke code in (0000 is het makkelijkst)
• Klik op Ga door en download kies voor CSV

5. SYNCHRONISATIE IN ZULUDESK
• Ga terug naar ZuluDesk
• Klik bij het Dasboard op Synchroniseer Nu

6. CACHE VAN GEDEELDE IPADS LEGEN
• Klik op Apparaten
• Vink alle apparaten aan
• Klik op Geavanceerd
• Klik op Cache wissen en klik op Ja

https://www.xandobeheer.nl/wp-content/uploads/2019/02/Xando-Beheer-Gebruiker-importeren-met-edeXML-en-aanmaken-beheerde-Apple-IDs.pdf
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Het nieuwe schooljaar met 1 op 1 iPads
Om het nieuwe schooljaar goed te beginnen zorg je ervoor dat alles voor het schooljaar begint 
klaar staat. Voor 1 op 1 iPads onderneem je dit stappenplan.

Voordat je alle onderstaande stappen gaat doorlopen is het belangrijk dat je op alle iPads uit bent 
gelogd met alle apple ID’s, anders blijven de iPads gekoppeld aan het Apple ID en kun je er verder 
niets mee. 

1. UITLOGGEN MET HET APPLE ID OP ALLE IPADS
Deze stap is alleen noodzakelijk als er op de iPads in ingelogd op iCloud met een privé Apple ID. 
Let op! Omdat er is ingelogd met een Privé Apple ID, wordt er om een wachtwoord gevraagd die 
bij dit Apple ID hoort. Doe dit dus samen met leerlingen die hiermee zijn ingelogd op de iPads, 
zodat je zeker weet dat je uit kan loggen.

• Ga op de iPad naar Instellingen
• Klik hier op de naam waarmee is ingelogd
• Klik onderin op deze pagina op Log uit

• Het kan zijn dat er wordt gevraagd waarmee je wil uitloggen, klik aan dat je dan bij iCloud 
en Store uit wil loggen

• Voer het wachtwoord in van deze Apple ID
• Klik op Schakel uit
• Klik in het volgende scherm op Log uit

2. IPADS WAARVAN DE LEERLINGEN VAN SCHOOL AF ZIJN LEEG MAKEN EN NAAR 
PRULLENMAND VERPLAATSEN

• Log in bij ZuluDesk
• Ga naar Apparaten
• Selecteer de apparaten van de leerlingen die van school af gaan
• Klik onder Geavanceerd op Device Legen
• Selecteer nogmaals dezelfde apparaten en klik onder Geavanceerd naar Verplaatsen naar 

prullenbak

3. DE LEERLINGEN DIE VAN SCHOOL AF GAAN VERWIJDEREN
• Ga naar Gebruikers/groepen
• Vink de leerlingen aan die van school af gaan
• Klik op Verplaatsen naar prullenbak

4. EDEXML IMPORTEREN
• Exporteer het EdeXML bestand uit het LVS

• ParnasSys: School -> Exporteren -> Edex -> Kies versie ‘1.03 of 2.0’ -> Klik op ‘Genereer 
Edex Bestanden’

• Esis: Uitvoer -> Exporteren -> EdeXML
• Log in bij ZuluDesk
• Klik op Gebruikers/groepen
• Klik op Importeren
• Kies EdeXML als importwijze
• Kies het EdeXML bestand dat je geëxporteerd hebt
• Laat import opties zo staan
• Kies als Standaard Student Groep ‘Leerlingen’ of ‘Studenten’
• Kies als Standaard Leraar Groep ‘Leerkrachten’ of ‘Docenten’
• Kies als Standaard Wachtwoord een zelf verzonnen wachtwoord (welkom bijv.)
• Klik op Importeren starten
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Voor een uitgebreide handleiding, zie: handleiding EdeXML importeren

5. DEP-PROFIEL CONTROLEREN EN OPNIEUW TOEWIJZEN (MET OF ZONDER INLOG)
• Configureren zonder inlog

• Zet de iPads aan (die nu leeg zijn gemaakt in stap 1) en doorloop de stappen
• Log nu in op ZuluDesk
• Ga naar Gebruikers/groepen
• Klik op de leerling aan wie je een iPad toe wil wijzen
• Klik op Apparaten
• Klik op Apparaat toewijzen
• Wijs een iPad toe door op selecteer apparaat te klikken

• Configureren met inlog
• Zet de iPads aan (die nu leeg zijn gemaakt in stap 1) en doorloop de stap
• Bij het scherm waar ingelogd moet worden kan de leerling dan zijn eigen gegevens 

invullen. Dit is dan de gebruikersnaam en het wachtwoord (het wachtwoord is ingesteld bij 
de EdeXML import)

• Als de leerling is ingelogd, zal dit account gekoppeld worden aan dit apparaat

6. SFTP-UPLOAD (BIJ GEBRUIK VAN BEHEERDE APPLE ID’S)
• Ga naar de hoofdomgeving van de school/stichting
• Klik op Organisatie -> Instellingen
• Klik onder de kop Apple School Manager op ‘Apple School Manager SFTP’
• Klik onderaan op de pagina op ‘Uploaden naar Apple School Manager (SFTP)’

6. SYNCHRONISATIE IN ZULUDESK
• Ga terug naar ZuluDesk
• Klik bij het Dasboard op Synchroniseer Nu

7. INLOGCODES AANMAKEN VOOR BEHEERDE APPLE ID’S
• Log in op de Apple School Manager
• Ga naar Accounts
• Zoek de leerling op waarvoor je een code wil maken (of selecteer meerdere leerlingen)
• Klik op Maak inloggegevens aan
• Stel een code in (het is aan te raden om altijd ‘0000’ als code aan te houden)
• Klik op Ga door
• Laat de Instelling downloaden als CSV zo staan
• Klik op Ga door
• Download eventueel het bestand met de inlogcodes

Het kan zijn dat in het apparaten overzicht de apparaten niet de juiste naam hebben gekregen (dat 
er bijvoorbeeld nog staat “iPad van full name”. Volg dan de volgende stappen:

• Selecteer de apparaten waarbij dit het geval is
• Klik op Apparaatnaam wijzigen
• Selecteer Hernoemen aan de hand van policy
• Klik op Opslaan

https://www.xandobeheer.nl/wp-content/uploads/2019/02/Xando-Beheer-Gebruiker-importeren-met-edeXML-en-aanmaken-beheerde-Apple-IDs.pdf

