
Met meer dan 200 vestigingen en 4.200 medewerkers is FRÖBEL- 
Gruppe de grootste organisatie van non-profit kinderdagverblijven 
in Duitsland. Voor het verbinden en koppelen van de vestigingen 
vertrouwt FRÖBEL op FRITZ!. De stabiele en naadloze Mesh Wi-Fi 
met FRITZ! maakt het werk van het management en de pedagogisch 
medewerkers veel gemakkelijker en ook de 20.000 kinderen en hun 
ouders profiteren van de snelle internettoegang.

FRITZ! verbindt 
groot en klein

AVM Success Story

„'Ik wil een betrouwbare 
oplossing die op elke 
aansluiting werkt. Goed 
beveiligd en up-to-date. 
Met gemak en VPN-tunnel 
naar de vestigingen. Bij ons 
komt alleen de FRITZ!Box in 
aanmerking.'

Een FRITZ!Box en gebruikersinterface voor elk type aansluiting 

FRÖBEL-Gruppe opent elke maand gemiddeld een nieuwe vestiging.
Sommige hiervan zijn moderne nieuwbouw, andere zijn bestaande 
panden die ingrijpend moeten worden verbouwd. Voor Arne Süberkrüb 
en zijn team zijn dit altijd weer nieuwe uitdagingen. Het hoofd vastgoed- 
en facilitymanagement hoeft zich echter geen zorgen te maken over de 
internetaansluiting. Het maakt namelijk niet uit of het nieuwe 
kinderdagverblijf of de nieuwe kleuterschool via DSL, kabel, glasvezel of 
het LTE-netwerk met het internet wordt verbonden: de FRITZ!Box werkt 
betrouwbaar op elke aansluiting. De verschillende modellen bieden altijd 
de typische functies van de FRITZ!Box en de vertrouwde gebruikersinter-
face waarop zelfs leken gemakkelijk hun weg vinden. 'Bij nieuwe 
aansluitingen bestellen we altijd een FRITZ!Box', zegt Arne Süberkrüb.
'De prijs-kwaliteitverhouding is goed en er is nog nooit een FRITZ!Box 
uitgevallen.'

Stabiele Wi-Fi voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers

In de kinderdagverblijven wordt Wi-Fi hoofdzakelijk gebruikt voor educa-
tieve doeleinden. Talrijke speciaal voor kinderen ontwikkelde educatieve 
spelletjes bevorderen en ondersteunen de ontwikkeling van jonge kinde-
ren evenals de unieke pedagogie, die de kinderdagverblijven en kleuter-
scholen van FRÖBEL populair bij kinderen en ouders maken. Ook de 
(pedagogisch) medewerkers profiteren van snelle en stabiele Wi-Fi in 
alle ruimtes. Voor ongecompliceerde organisatie van de vestigingen 
wordt bijvoorbeeld de administratiesoftware 'KigaRoo' gebruikt.

Arne Süberkrüb, 
hoofd vastgoed- en facilitymanagement, 
FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH

FRÖBEL Bildung und Erziehung vertrouwt 
op FRITZ! voor optimale Wi-Fi

Klant:
FRÖBEL Bildung und 
Erziehung gGmbH

FRITZ!-producten: 
• 200 x FRITZ!Box 7590, 7530

en vergelijkbare modellen voor
kabel, glasvezel of LTE

• 1000 x FRITZ!Repeater (600,
1200, 2400 of 3000)

• 150 x DECT!Repeater 100

• 200 x FRITZ!Fon C5, C4 of
vergelijkbare modellen

Partner:
ANC Systemhaus GmbH

Het Project

Een van meer dan 200 locaties met perfecte Wi-Fi-dekking dankzij FRITZ! © Fotograaf Boris Breuer

Friedrich Wilhelm August Fröbel wordt beschouwd als de grondlegger 
van de eerste kleuterschool en de destijds revolutionaire herdefinitie 
van voor- en vroegschoolse educatie, opvoeding en opvang. 
Tegenwoordig zijn multimediatoepassingen, zogenaamde storyboards 
en scholingsprogramma's, vanzelfsprekend onderdeel van de uitrus-
ting van 'FRÖBEL Bildung und Erziehung'. Maar betrouwbare koppe-
ling is ook van essentieel belang voor een flexibel timemanagement, 
ophaalbevoegdheden en kwesties zoals gegevensbescherming en 
spontane berichten van en aan ouders. Daarvoor zet de FRÖBEL- 
Gruppe op alle 200 locaties in op de FRITZ!Box en verdere FRITZ!-
apparaten zoals FRITZ!Repeater en FRITZ!Fon.
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Over FRÖBEL Bildung und 
Erziehung gGmbH: 

FRÖBEL staat voor kwalitatief 
hoogstaand pedagogisch werk 
en voor innovatie. De rechten 
van de kinderen staan centraal 
in de missie. Hiervan zijn het 
pedagogisch kader, kwaliteit-
sinzicht en de opleidings- en 
bijscholingsprogramma's 
afgeleid. De medewerkers 
worden voortdurend via het 
eigen opleidingscentrum 
bijgeschoold en gekwalificeerd.
De managers en teams in de 
kinderdagverblijven en kleuter-
scholen worden bijgestaan 
door deskundigen.

www.froebel-gruppe.de
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Conclusie
Hoe verschillend de bouwkundige omstandigheden en de breedbandaansluitingen van de afzonderlijke 
vestigingen ook zijn, FRITZ! sluit altijd prima aan op de behoeften van de medewerkers, kinderen en 
ouders. Naast de FRITZ!Box zorgen FRITZ!Repeater en FRITZ!Fon voor een eenmalige koppeling en een 
stabiele, beveiligde toegang tot het internet. Daarom zet FRÖBEL-Gruppe op alle locaties in op FRITZ!.

AVM GmbH · Alt-Moabit 95 · 10559 Berlin, Duitsland · Telefoon +49 30 39976-0 · info@avm.de
avm.de

Met KigaRoo worden alle kinderen aan- en afgemeld, ziektemeldingen gedocumenteerd, maaltijd- 
en dieetplannen bijgewerkt, spontane berichten van en naar ouders gecommuniceerd, evenementen 
gepland en ouderlijke toestemming conform de AVG gevraagd. Voor al deze taken kunnen de medewerkers 
vertrouwen op de stabiele en naadloze Mesh Wi-Fi. Daarbij komt nog het brede scala aan functies die de 
FRITZ!Box biedt. Dit omvat ook de mogelijkheid via MyFRITZ! veilig op afstand toegang te krijgen tot het 
netwerk, wat ook het onderhoud veel eenvoudiger maakt.

RITZ!Repeater wint zelfs van DDR-beton    

In totaal 1000 FRITZ!Repeaters zorgen in heel Duitsland voor optimale Wi-Fi-dekking in elke vestiging. 
Afhankelijk van de eisen en de grootte van de vestiging is een compacte FRITZ!Repeater 600 of 1200 
voldoende. 'In de zogenaamde 'plattenbauten' in Oost-Duitsland, die met brede platen beton zijn gebouwd, 
werken draadloze verbindingen niet echt goed', beschrijft Arne Süberkrüb de uitdaging. 'Maar met de 
FRITZ!Repeater 3000 lukt het wél!', meldt Süberkrüb.

FRITZ!App WLAN helpt bij optimale Wi-Fi-dekking

Sebastian Ullrich en zijn collega's van het Berlijnse ANC Systemhaus ondersteunden de FRÖBEL-Gruppe 
bij de versnelde uitbreiding en ombouw van de IT-infrastructuur op 51 locaties in Berlijn, Frankfurt aan de 
Oder, Cottbus, Senftenberg en Potsdam. Zonder de betreffende locatie en de uitdagingen ervan in detail te 
kennen, stuurde Ullrich zijn installateurs altijd op pad met een selectie van verschillende FRITZ!-apparaten. 
Met de app 'FRITZ!App WLAN' werd de dekking gecontroleerd en indien nodig werd er een repeater 
geïnstalleerd en in het Mesh Wi-Fi-netwerk opgenomen. Als het bereik van de DECT-basis moest worden 
uitgebreid voor telefonie, werd er een FRITZ!DECT Repeater gebruikt. 'Het ging allemaal een stuk 
eenvoudiger dan verwacht en mijn team was veel sneller klaar dan gepland', vertelt Ullrich opgetogen 
over de probleemloze IT-uitbreiding. 'Met FRITZ! werkt alles niet alleen beter, maar ook sneller.'


