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Implementatieprogramma's van Apple 
Handleiding voor het Volume Purchase Program 
voor het onderwijs !
Overzicht 

Met het Volume Purchase Program is het gemakkelijk om apps te zoeken, kopen en distribueren, en 
om boeken in grote volumes aan te kopen voor studenten, docenten en personeel. En via de VPP-store 
profiteert u van kortingen bij de aanschaf van twintig apps of meer. 

Kenmerken programma 

Volume-aankopen 

Het Volume Purchase Program biedt een eenvoudige, schaalbare oplossing voor materiaalbeheer binnen 
uw instelling. Via de VPP-store kunt u de beste apps voor Mac en iOS in volume kopen. U hebt de keuze 
uit duizenden apps in de App Store of de Mac App Store, in allerlei categorieën – van aardrijkskunde tot 
wiskunde en van natuurwetenschappen tot geschiedenis. Behalve apps zijn er via dit programma ook 
bepaalde boeken en studieboeken uit de iBooks Store verkrijgbaar. iBooks-studieboeken maken studeren 
leuk en aantrekkelijk, en bieden uw studenten een nieuwe manier van leren. Het Volume Purchase Program 
biedt u uw gebruikers alles wat ze nodig hebben. 

Beheerde distributie 

Als u apps beheert via het VPP, weet u zeker dat de juiste app op tijd bij de juiste gebruiker komt. Met het 
VPP beschikt uw organisatie over een gedegen manier om apps en boeken te beheren die via de VPP-store 
zijn gekocht – via een MDM-oplossing van andere fabrikanten of via Profielbeheer in OS X Server. U hebt 
het hele distributieproces van begin tot eind zelf in de hand, en u blijft eigenaar van de apps. Via uw MDM-
oplossing kunt u apps aan gebruikers toewijzen. Als ze de app niet langer nodig hebben, trekt u hem in en 
wijst u hem toe aan een andere gebruiker. Alle apps en boeken staan automatisch klaar om te worden 
gedownload op het apparaat van de gebruiker. Zodra een boek is gedistribueerd, is en blijft het eigendom 
van de ontvanger en kan het niet worden ingetrokken of aan een andere gebruiker worden toegewezen. 

Flexibele betalingsopties 

Bij een aankoop in de VPP-store hebt u de keuze uit diverse betalingsopties. U kunt uw transactie afronden 
met uw creditcard of PayPal in de Verenigde Staten, of ClickandBuy in België, Denemarken, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 

Speciale prijzen voor het onderwijs 

Het VPP biedt ontwikkelaars ook de mogelijkheid speciale prijzen voor onderwijsinstellingen te bepalen. 
U kunt een korting van 50 procent ontvangen bij de aanschaf van twintig exemplaren of meer. 
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Beschikbaarheid 
Het Volume Purchase Program is beschikbaar in de volgende landen en regio's: Australië, België, Canada, 
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, 
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, Spanje, Taiwan, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, 
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Boeken zijn niet verkrijgbaar in de VPP-store 
in Canada, Duitsland, Hongkong, Singapore, Taiwan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. 

Materiaal kopen, distribueren en beheren 

Aanmelding 
Het Volume Purchase Program maakt deel uit van de implementatieprogramma's van Apple. Om te 
beginnen moet u zich online aanmelden. U moet controleren of u bevoegd bent u namens uw instelling 
aan te melden. U bent verantwoordelijk voor instemming met de voorwaarden van alle programma's 
waaraan u deelneemt binnen de implementatieprogramma's van Apple, en voor het instellen van extra 
beheerders voor uw instelling. Apple behoudt zich het recht voor om kwalificatie vast te stellen.  

Om u in te schrijven gaat u naar deploy.apple.com/enroll/signup en vult u de volgende gegevens in: 

• Contactgegevens, inclusief adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit e-mailadres moet aan uw 
instelling gekoppeld zijn. Het e-mailadres wordt gebruikt om een nieuwe Apple ID aan te maken die u 
gebruikt om u aan te melden bij diensten van de implementatieprogramma's van Apple, zoals het 
Volume Purchase Program voor het onderwijs. E-mailadressen van commerciële maildiensten als Gmail  
of Yahoo! Mail kunnen niet worden gebruikt. 

• Apple ID van de implementatieprogramma's van Apple. Zodra u uw contactgegevens hebt ingediend, 
ontvangt u verdere instructies om de Apple ID in te stellen.  

• Contactgegevens voor verificatie. Met deze informatie controleren we of u wettelijk bevoegd bent om 
namens uw organisatie te tekenen en een contract aan te gaan met het Volume Purchase Plan voor het 
onderwijs. 

• Gegevens van uw organisatie. Voer de adresgegevens inclusief postcode van uw school in en kies uw 
instelling uit de lijst, of vermeld de naam van de instelling. 

• Uw Apple klantnummer of eventueel belastingnummer. In de Verenigde Staten en Canada moet u uw 
bestaande Apple klantnummer opgeven, of documentatie meesturen waaruit blijkt dat u vrijgesteld bent 
van belasting. Als u het nummer niet kent, kunt u contact opnemen met degene die de aankopen heeft 
gedaan of met de financiële afdeling. Instellingen binnen de Europese Unie moeten hun btw-nummer 
opgeven om in aanmerking te komen voor belastingvrijstelling. 

Aanmelding indienen. Als u het aanmeldingsformulier indient, beoordeelt Apple de informatie en worden 
de gegevens over uw instelling gecontroleerd. Als bepaalde informatie niet kan worden gecontroleerd, 
nemen we contact met u op om de gegevens eventueel aan te passen. De opgegeven belastinggegevens 
worden gecontroleerd op basis van de voor uw regio geldende vereisten. U krijgt een melding als deze 
controle is afgerond, of Apple neemt contact met u op om eventueel aanvullende informatie te vragen. 

Configuratie 
Zodra de aanmelding afgerond is, moet u zich aanmelden bij de website van de implementatieprogramma's 
van Apple, waar u beheerdersaccounts kunt aanmaken voor uw instelling. Beheerders zijn personen 
binnen uw instelling die toestemming van u hebben gekregen om namens uw instelling apps en boeken 
te kopen via de VPP-store. 

U kunt net zo veel beheerdersaccounts aanmaken als u zelf wilt. In een scholengemeenschap kan het 
wenselijk zijn meerdere beheerders per school of gebouw te hebben. Op een grote universiteit kan het 
raadzaam zijn een of meer beheerdersaccounts per departement te hebben. 
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Materiaal kiezen en kopen 
Aankopen via de VPP-store verlopen via een gestroomlijnde procedure. Vanaf een Mac of pc logt u in bij 
vpp.itunes.apple.com. Gebruik hiervoor de Apple ID voor de beheerder die u hebt aangemaakt met de 
beheerderstool van de implementatieprogramma's van Apple. 

 !
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Stap 1. Een app of boek zoeken. Kies iOS-apps, Mac-apps of boeken om de zoekopties te verfijnen. U kunt 
ook de naam van het materiaal intypen of een iTunes-koppeling kopiëren en in het zoekveld plakken om 
specifiek materiaal te zoeken. Klik op het venstermenu 'Categorie' om naar apps en boeken te zoeken op 
categorie. Universele apps voor zowel iPhone als iPad worden aangeduid met een Universal-logo        . 

Stap 2. Het gewenste aantal opgeven. Zodra u materiaal hebt gevonden dat u interessant vindt, selecteert 
u de naam ervan in de zoeklijst, bekijkt u de details en voert u het aantal in. 

Stap 3. Distributietype kiezen. Als u apps via uw MDM-oplossing wilt toewijzen, intrekken en opnieuw wilt 
toewijzen, kiest u 'Beheerde distributie'. U kunt ook 'Inwisselcodes' selecteren om een spreadsheet met 
codes te downloaden.* In het gedeelte "Distribueren en downloaden" van deze handleiding vindt u meer 
informatie. 

Stap 4. Factuur- en betalingsgegevens invoeren. U kunt uw transactie afronden met uw creditcard of 
PayPal in de Verenigde Staten, of ClickandBuy in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden 
en Zwitserland. Na uw aankoop ontvangt u een e-mail van Apple met de bevestiging van uw bestelling. 

Aankoopgeschiedenis. Uw aankoopgeschiedenis wordt bewaard op de website van de VPP-store onder uw 
accountgegevens. Hier kunt u de status van elke transactie bekijken, eerdere aankopen inzien, materiaal 
bekijken dat u gekocht hebt of de actuele spreadsheet met inwisselcodes downloaden. De aankoop-
geschiedenis bevat ook andere handige bestelgegevens, zoals besteldatum, ordernummer, de aankoop-
prijs en het aantal apps en boeken dat u gekocht hebt. 

Distribueren en downloaden 
U hebt twee eenvoudige opties om materiaal onder gebruikers te distribueren. U moet uw 
distributiemethode bepalen op het moment van aankoop: beheerde distributie of inwisselcodes. 
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Belangrijke informatie over Apple ID's voor beheerders 

• U moet een e-mailadres opgeven voor iedere beheerdersaccount die u aanmaakt. Het e-mailadres 
dat u opgeeft, wordt gebruikt om een nieuwe Apple ID aan te maken. 

• Als het opgegeven e-mailadres al wordt gebruikt voor een bestaande Apple ID, wordt u gevraagd 
een nieuw e-mailadres op te geven. 

• Een Apple ID voor een beheerder kan niet worden gebruikt om in te loggen bij de iTunes Store of 
een andere dienst van Apple.

Belangrijke informatie over het distribueren van materialen 

Beheerders van een VPP-account kunnen uitsluitend materiaal distribueren naar iTunes-accounts in 
het land of de regio waarin de app of het boek is gekocht. Een app die is gekocht via een VPP-account 
in Frankrijk kan bijvoorbeeld alleen worden gedistribueerd naar gebruikers met een iTunes-account 
in Frankrijk.
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Beheerde distributie 
Met uw MDM-oplossing kunt u apps en boeken* distribueren onder geautoriseerde gebruikers en 
bijhouden aan hoeveel gebruikers materialen zijn toegewezen. Met beheerde distributie beschikt u ook 
over de mogelijkheid om via MDM apps in te trekken en aan andere gebruikers toe te wijzen. Zo behoudt 
uw organisatie het volledige eigenaarschap en de volledige controle over gekochte apps. 

Opmerking: Met een MDM-oplossing kunt u apps toewijzen aan apparaten met iOS 7 of OS X 10.9 of 
hoger. U kunt bij uw MDM-partner nagaan of deze voorzieningen worden ondersteund. Meer informatie 
over MDM-oplossingen voor iOS zijn te vinden op www.apple.com/nl/education/ipad/it/mdm. 

Stap 1. Koppeling maken met uw MDM-oplossing. De VPP-store biedt een webservice voor MDM-
integratie. Als u bent aangemeld bij de VPP-store gaat u naar uw accountoverzicht en downloadt u een 
token waarmee u uw MDM-server aan uw VPP-account kunt koppelen. Om de koppeling tot stand te 
brengen moet u deze token naar uw MDM-server uploaden. U moet eenmaal per jaar een nieuwe token 
op uw MDM-server installeren. 

Stap 2. Gebruikers uitnodigen zodat ze via MDM apps en boeken kunnen ontvangen. Voordat u apps of 
boeken aan gebruikers kunt toewijzen, moeten ze voor deelname uitgenodigd worden. MDM-oplossingen 
kunnen gebruikers uitnodigen via e-mail of een pushmelding. De gebruikers melden zich op hun apparaat 
aan met een persoonlijke Apple ID om de uitnodiging te accepteren. De Apple ID wordt geregistreerd bij 
de VPP-service maar blijft verder volkomen afgeschermd en onzichtbaar voor de beheerder. Nadat uw 
gebruikers de uitnodiging geaccepteerd hebben en akkoord gaan met de voorwaarden, kunt u via MDM 
apps aan hen toewijzen.  

Stap 3. Apps en boeken aan gebruikers toewijzen. Nadat gebruikers akkoord zijn gegaan met de 
algemene voorwaarden van de iTunes Store, worden ze op uw MDM-server aangesloten zodat u apps en 
boeken kunt gaan toewijzen. Apps kunnen op verschillende manieren op apparaten geïnstalleerd worden. 
De meest gebruikelijke manier is de gebruikers via MDM te informeren dat ze de aan hen toegewezen 
apps kunnen installeren. Apps en boeken zijn ook beschikbaar via de aankoopgeschiedenis van de 
gebruikers, zodat zij die direct naar hun apparaten kunnen downloaden uit de App Store, Mac App Store 
en iBooks Store.  

Stap 4. Apps intrekken en aan andere gebruikers toewijzen. Wanneer een gebruiker toegewezen apps 
niet langer nodig heeft, kunt u die apps intrekken en aan andere gebruikers toewijzen. De gebruiker heeft 
wel de mogelijkheid een persoonlijke kopie te kopen. Als de app geïmplementeerd was als een beheerde 
app met MDM voor iOS, heeft de beheerder bovendien de optie de app en alle bijbehorende gegevens 
direct te verwijderen. In dat geval is het verstandig gebruikers vooraf te waarschuwen of even respijt te 
gunnen voordat u apps van hun apparaten verwijdert. 

Inwisselcodes 
Een andere manier om materiaal te distribueren is via inwisselcodes, waarmee het permanent wordt 
overgedragen aan de Apple ID waarmee de code wordt ingewisseld. Deze Apple ID kan worden gemaakt 
en gebruikt op apparaten die door uw instelling worden beheerd, maar het kan ook de persoonlijke Apple 
ID van de gebruiker zijn. Inwisselcodes worden aangeleverd in de vorm van een spreadsheet. Voor elke app 
of elk boek wordt een unieke code geleverd in de aangekochte hoeveelheid. Telkens wanneer een code 
wordt ingewisseld, wordt de spreadsheet bijgewerkt in de VPP-store, zodat u altijd zicht hebt op het aantal 
ingewisselde codes. De spreadsheet bevat ook een inwissel-url waarbij de inwisselcode in de koppeling is 
verwerkt. Het is het beste de inwissel-url aan gebruikers te sturen, zodat ze de inwisselcode niet handmatig 
hoeven in te voeren of te plakken wanneer ze materiaal downloaden. Als u de codes distribueert via e-mail 
of via een interne cataloguswebsite, moet u de geldende algemene voorwaarden voor bevoegde 
eindgebruikers (één alinea) opnemen in de e-mail of op de site. Deze tekst is te vinden in de algemene 
voorwaarden voor het VPP bij het gedeelte “Content Codes" op www.apple.com/legal/internet-services/
itunes/volume/nl/terms.html. 
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Codes kunnen op verschillende manieren onder gebruikers gedistribueerd worden: 

• MDM-oplossingen van andere fabrikanten. Via MDM kunt u inwisselcodes distribueren onder 
gebruikers door de spreadsheet van het VPP naar uw MDM-server te uploaden. MDM kan een push-
melding gebruiken om een gebruiker te waarschuwen dat hij of zij een code kan inwisselen. Met MDM 
kunt u ook bijhouden hoeveel gebruikers de codes hebben ingewisseld.  

• E-mail. U kunt de url met de inwisselcode aan gebruikers sturen. Vervolgens kunnen zij de url voor elke 
app of elk boek aantikken of -klikken vanaf hun mobiele apparaat of vanaf een Mac of pc. De inwisselcode 
is in de url opgenomen, zodat de gebruikers het materiaal direct kunnen downloaden nadat ze zich met 
een Apple ID hebben aangemeld. 

• Interne cataloguswebsite. Een beveiligde website binnen het intranet van uw instelling kan een 
handige centrale locatie zijn waar gebruikers toegang hebben tot inwissel-url's. U waarschuwt de 
gebruikers wanneer er materiaal beschikbaar is en informeert ze over de locatie van de beveiligde 
website waar ze materiaal kunnen downloaden. U kunt ook een interne catalogus met apps en boeken 
ontwikkelen voor studenten, docenten en personeel, van waaruit ze direct materiaal kunnen 
downloaden naar hun iPhone, iPad of Mac. 

• Apple Configurator. Een andere optie voor distributie van apps is Apple Configurator op een Mac. 
Spreadsheets met inwisselcodes die zijn verkregen via het VPP kunnen door Apple Configurator worden 
geïmporteerd. Hierbij wordt het aantal apps op elk apparaat bijgehouden. Het materiaal wordt 
gekoppeld aan de Apple ID van de beheerder, zodat apparaten niet met Apple ID's van verschillende 
gebruikers geconfigureerd hoeven worden. Als u materiaal wilt bijwerken dat via Apple Configurator is 
geïmplementeerd, moet u de betreffende apparaten verbinden met de Mac waarmee het materiaal 
oorspronkelijk is geïnstalleerd. Meer informatie: help.apple.com/configurator/mac/1.4. 

Informatiebronnen 

Website Volume Purchase Program voor het onderwijs. Ga naar www.apple.com/education/it/vpp.  

Algemene voorwaarden VPP. Ga naar www.apple.com/legal/internet-services/itunes/volume/nl/terms.html. 

Ondersteuning VPP. Ga naar www.apple.com/nl/support/itunes/vpp-edu.
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* Zodra een boek is gedistribueerd, is en blijft het eigendom van de ontvanger en kan het niet worden ingetrokken of aan 
een andere gebruiker worden toegewezen. 

Apple behoudt zich het recht voor om kwalificatie vast te stellen. Boekwinkels op de campus en andere verkoopinstellingen 
komen niet in aanmerking. 

© 2014 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, iBooks, iPad, iPhone, iTunes, Mac en OS X zijn handels-
merken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. iTunes Store is een dienstmerk van 
Apple Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store en iBooks Store zijn dienstmerken van 
Apple Inc. IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen dat in 
licentie wordt gebruikt. Andere product- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun 
respectieve eigenaars. Sommige producten of aanbiedingen zijn uitsluitend verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Product-
specificaties kunnen worden gewijzigd. Sommige functies en apps zijn niet overal beschikbaar. De verkrijgbaarheid en 
prijzen zijn aan verandering onderhevig.
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