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Aventus loopt voorop door Cisco’s Digital Network 
Architecture met Software Defined Access

Bedrijfsnaam
Aventus

Sector
Beroepsonderwijs

Omvang
12.000 leerlingen, 1.100 docenten

Locatie
Apeldoorn (hoofdvestiging)
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Onderwijsaanbieder Aventus investeert in een 
nieuw, toekomstbestendig netwerk, ingericht op 
85 procent draadloze gebruikers en 15 procent 
bedrade gebruikers. Voorheen lag deze verhouding 
precies andersom. Dankzij Cisco’s Digital Network 
Architecture en Cisco Security, én de ondersteuning 
van Axians, kunnen ruim 12.000 studenten en 
cursisten en meer dan 1.100 docenten, overal 
en altijd, snel en veilig internetten. Beheerders 
hebben beter inzicht in hoe het netwerk presteert 
en zijn minder tijd kwijt aan het toekennen van 
gebruikersprofielen. 

•  Vervanging verouderde IT-infrastructuur 
•    Wens om iedere gebruiker (wired en wireless)  

dezelfde ervaring te geven op het netwerk
•  Eenvoudiger beheer

Software:
•   Cisco DNA Center 

 met daarbij behorende functies:

•  Cisco DNA Assurance 
•  Software-Defined Access
•  Cisco Umbrella
•  Cisco Stealthwatch 
•  Cisco ISE 
• Cisco ACI

Hardware:
•  Cisco Catalyst 9300 en 9500 Series Switches
•  Cisco Aironet 4800 Series Access Points 
•  Meraki Access Points 
•  UCS Collaboration: 
•  Cisco Webex Boards
•  Firepower (next generation firewall)

Resultaten:
• Veel hogere netwerksnelheid 
•  Sneller onboarden van nieuwe gebruikers
•  Dynamische segmentatie
•   Beter, gedetailleerder inzicht krijgen in wat er op het 

netwerk gebeurt, wat leidt tot pro-actief beheer

Uitdagingen

Oplossingen
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Pionieren kan, mag en moet. Dat is het credo van 
Aventus, de grootste onderwijsaanbieder in de 
Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) 
met meer dan 200 mbo opleidingen. Zo organiseert 
Aventus hackathons of creathons, worden robots 
en een interactieve knuffelkat ingezet in de les 
én beschikt het sinds kort over een supersnelle, 
software-defined IT-infrastructuur.

Met dat nieuwe netwerk wil het groeiende Aventus innovatief 
zijn en vooroplopen. De oude IT-infrastructuur dateerde van 
2007 en was aan vervanging toe. Senior netwerkbeheerder 
Wout van Bruchem, vertelt dat het vorige netwerk was 
ingericht op 85 procent bedrade gebruikers en 15 procent 
draadloze gebruikers. “Die verhouding is nu precies 
omgekeerd.”

“De gebruikerservaring is 
overal hetzelfde, het maakt 
niet uit of iemand het 
bedrade of het draadloze 
netwerk benadert.”

- Wout van Bruchem, 
senior netwerkbeheerder Aventus.

Groeiend aantal gebruikers heeft impact op netwerk

Aventus telt ruim 12.000 studenten en cursisten. Die krijgen 
les van meer dan 1.100 docenten. Het is de uitdaging om 
ervoor te zorgen dat een netwerk met zoveel gebruikers niet 
overbelast raakt. Daarnaast is veiligheid een belangrijk issue. 
Gebruikers gaan immers het netwerk op met tablets, laptops 
en mobieltjes en ze delen allerlei bestanden. Denk aan 
video’s, presentaties en tekstdocumenten.

Na uitgebreid onderzoek koos de onderwijsinstelling 
ervoor om samen te werken met Cisco en Axians. Partijen 
met veel kennis, die hun diensten hebben bewezen in de 
onderwijsmarkt. Van Bruchem noemt als groot voordeel dat 
de keuze voor Cisco DNA ertoe heeft geleid dat ze werken 
met een functioneel platform, waar onderlinge samenhang en 
automatisering plaatsvindt en men af is van het beheren van 
losse switching, routing, wireless en security silo’s.

Snellere verbindingen, betere veiligheid,  
eenvoudiger beheer

Het netwerk is gebouwd op basis van Cisco’s Digital Network 
Architecture, waar gebruik wordt gemaakt van Software 
Defined Access, waarin DNA Center het hart vormt van 
de operatie. Voor ‘networking’ gebruikt Aventus de Cisco 
Catalyst 9300 en 9500 Series Switches en de 4800 Series 
Access Points. Het resultaat: snellere verbindingen en 
grotere veiligheid. Op de buitenlocaties gebruikt de school 
Meraki. Volgens Van Bruchem loopt de communicatie overal 
soepel, ook tussen locaties. “De gebruikerservaring is overal 
hetzelfde, het maakt niet uit of iemand het bedrade of het 
onbedrade netwerk benadert. Iedereen heeft dezelfde 
gebruikerservaring.” 

Beheerders kunnen met Cisco DNA Center in de gaten 
houden of het netwerk over- of onderbelast is. “We kunnen 
inzoomen tot op de bit”, vertelt Van Bruchem. Het zoeken 
naar de speld in de hooiberg is over, omdat het netwerk zelf 
een continue analyse doet op basis van Artificial Intelligence. 
Hiermee zijn we zelfs in staat om één individuele gebruiker 
onder de loep te nemen en van deze persoon gedetailleerd 
ziet waar zijn ‘connectivity issue’ optreedt. Zo weet hij 
of iemand een laptop of telefoon gebruikt en waar een 
‘perfomance issue’ in de keten ontstaat. Vervolgens kan hij 
nagaan of een access point zijn werk niet doet of dat er iets 
anders aan de hand is. “Als de verbinding wegvalt in de lift is 
dat logisch, want daar hebben we geen dekking.”
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Een ander voordeel voor beheerders is dat ze nu minder 
tijd kwijt zijn aan het toelaten van gebruikers. Bestuurders, 
studenten en docenten hebben niet allemaal dezelfde 
rechten op het netwerk. Jaarlijks gaat het om de ‘onboarding’ 
van ongeveer 150 docenten (netwerkprofielen). Aventus 
gaat dit proces automatiseren waardoor dit veel sneller gaat. 
Ook het installeren van systemen voor toegangscontrole en 
camera’s is eenvoudiger.

Levensecht beeld met Cisco Webex Boards

Van Bruchem is ook enthousiast over de Webex Boards van 
Cisco. Grote, interactieve schermen die gebruikt worden om 
digitaal te vergaderen en presentaties te geven. Hij roemt de 
intelligentie die erin zit, evenals de camera. “Die zorgt voor 
een levensecht beeld. Alsof iemand recht tegenover je staat.” 
Een voorbeeld van een ingebouwd snufje: als je een idee op 
het whiteboard hebt genoteerd, wordt daar automatisch een 
snapshot van opgeslagen zodat geen deelnemer het idee 
hoeft te missen.

Aventus klaar voor de toekomst

Volgens de netwerkbeheerder beschikt Aventus nu over een 
state-of-the-art netwerk, wat ook wel blijkt uit de positieve 
reacties die hij krijgt. “Het mooiste was nog wel dat een 
gebruiker me vroeg wanneer de migratie zou plaatsvinden. 
Maar die was al achter de rug. Alles werkt vlekkeloos. We 
wilden pionieren en vooroplopen en met de software-defined 
IT-infrastructuur is dat gelukt, we hebben echt iets moois 
gekregen. Aventus is klaar voor de toekomst.” 

Meer lezen over de ervaringen van andere klanten met Cisco networking?  
Ga naar onze website voor een overzicht van meer Cisco Customer Succes Stories.
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https://www.cisco.com/c/m/en_us/products/cloud-systems-management/dna-center/use-case-wireless-assurance.html
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-9300-series-switches/index.html
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-9500-series-switches/index.html
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