
Wat is VI?
•  Een snelle en betrouwbare 

internetverbinding met een 
band breedte die bij uw 

 locaties past.
•  De aanbesteding van de inter

net  verbindingen is al door 
SIVON gedaan.

•  Een professioneel beheerde 
firewall die zorgt voor optimale 
veiligheid.

Voor wie?
Grote en kleine schoolbesturen 
binnen het primair en voortgezet 
onderwijs die op zoek zijn naar een 
betrouwbare en veilige inter net
verbinding tegen een voordelig tarief. 
SIVON begeleidt schoolbesturen bij 
het kiezen van de internetprovider 
en de levering, waarmee veel 
onzeker  heden worden weg
genomen en tijd wordt bespaard.

Waarom via SIVON?
•  Gunstige prijskwaliteit

verhouding door gezamenlijke 
slagkracht.

•  Begeleiding en ontzorging, van 
inkoop tot installatie en beheer.

•  Goede serviceafspraken met 
leveranciers.

Veilig Internet 

Wat zijn de kosten?
De kosten voor Veilig Internet zijn afhankelijk van de 
band breedte en kwaliteit van de internet verbindingen 
die u wenst. Dankzij een minicompetitie krijgt u altijd 
een gunstig aanbod. Daarnaast kunnen besturen tot en 
met 2025 gebruikmaken van een gesubsidieerd tarief 
voor de beveiliging. Deze subsidie is toegekend door 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW), op verzoek van de PORaad en VOraad.

Hoe kan ik meedoen?
Wilt u ook een veilige en betrouwbare internet
verbinding met firewall tegen de beste prijskwaliteit
verhouding? Neem dan contact op met onze product
adviseurs via info@sivon.nl. In een vrijblijvend gesprek 
vertellen wij u wat we voor u kunnen betekenen.

Hoe werkt het? 

Een snelle en betrouwbare internetverbinding 
met een professioneel beheerde firewall

SIVON 
helpt bij het 
specificeren 
van uw 
eisen en 
wensen.
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SIVON vraagt 
providers mee 
te doen aan een 
minicompetitie.

U kiest voor 
het aanbod 
dat het beste 
bij uw scholen 
past en tekent 
het contract.

SIVON ziet 
erop toe dat 
de levering 
van de 
verbinding 
en het 
instellen van 
de firewall 
naar behoren 
gebeurt.

SIVON is het 
aanspreekpunt 
als het gaat om 
beheer.
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