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Let education speak

Jan-Thijs Koppen
Twee gefuseerde stichtingen, 11 scholen, 2000 leerlingen
Waarom deze nieuwe Limburgse onderwijsstichting koos voor Prowise GO
Gesprek met Jan-Thijs Koppen, overkoepelend ict’er Wijzers in onderwijs

Wijzers in onderwijs bestaat sinds 25 april 2018. De nieuwe Limburgse stichting is voortgekomen uit een fusie van de Stichting
Katholiek Onderwijs Echt Maasbracht e.o. en de Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal. Het gaat om elf scholen rondom Echt,
Maasbracht, Wessem, Thorn, Beegden en Heel. Gezamenlijk zijn de basisscholen goed voor ongeveer 2000 leerlingen.
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Chromebooks en portal

Instructie
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het effect weg.”
“Groep 7/8 werkt momenteel nog op tablets van Snappet,
maar die gaan er volgend jaar uit. Daarvoor komen ook
Chromebooks van Prowise in de plaats. We wilden voor de
leerlingen die te maken krijgen met de CITO-toets niet alles
omgooien op het laatste moment, vandaar dat die groep
nu nog niet is overgestapt.”

Adaptief
De leerkracht is daarnaast zeer te spreken over het feit dat Rekentuin, Taalzee en Words&Birds volledig
en gratis toegankelijk zijn via Prowise GO. Voor de leerkracht heeft dat als voordeel dat hij veel tijd
bespaart en leerlingen altijd wat te doen hebben. “Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een snelle rekenaar
op woensdag zijn weektaak al af heeft. Met Rekentuin kan die leerling vervolgens direct aan de slag om
toch extra rekenwerk te hebben. Het zijn maar kleine dingen, maar op een dag hoef ik zo niets meer
extra na te kijken, niets te kopiëren en niets klaar te leggen qua extra opdrachten.”
“En dan heb ik het nog niet eens gehad over Prowise Presenter.
Daar zit zoveel in. Prachtig dat leerlingen daar zelf mee aan de slag kunnen.
Van CodeWise tot touchtafel-tools. Een absolute meerwaarde.”
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Scherpe prijsstelling
“Wat je krijgt voor zes euro per leerling per jaar is super.
Alleen al qua ondersteuning en helpdesk. Alles draait en loopt
soepel. Met zes euro ben je bovendien een stuk goedkoper
uit dan losse bedragen die andere partijen voor dezelfde
diensten of producten vragen. Zo blijft er voor de scholen
meer geld over voor ict en dit resulteert voor ons bijvoorbeeld
in de aanschaf van extra devices. We wilden daarnaast de
server de school uit hebben. Zo’n server is heel duur en schrijf
je in vijf jaar af. Tel daar Windows-licenties bij op en je zit zo op
70.000 euro. Nu is die server de school uit en kunnen we
dat geld anders besteden.”
“De prijsstelling zie je ook terug bij de digiborden. Een scherpe
prijs voor goede kwaliteit. Super knap. En dan ook nog vijf jaar
garantie. Zegt absoluut iets over het product.”

Implementatie en toekomstperspectief
Jan-Thijs vertelt dat de scholen binnen de stichting met Prowise
GO werken op een toekomstgerichte manier. Hij geeft aan
dat andere partijen vaak traditioneel uit de hoek komen en zo
weinig toekomstperspectief bieden. “Prowise denkt vooruit.
Durft en doet. Dat geeft me veel vertrouwen. Er zitten binnen
Prowise GO nog zoveel groeimogelijkheden. Daar gaan we
op de lange termijn veel profijt van hebben. Daarnaast heeft
Prowise kosten nog moeite gespaard met de implementatie.
Het fungeert echt als vangnet en zegt: we regelen het voor je.
Dan durf je als stichting die stap ook aan. Al met al moest de
overstap binnen drie maanden geregeld zijn. Natuurlijk was dat
een intensief traject, maar de communicatie onderling is altijd
goed geweest waardoor het vertrouwen bleef.”
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Stichting Wijzers in onderwijs
BS 't Breerke

BS de Maasparel

BS Maria Goretti

BS op de Slek

BS Patricius

BS de Toermalijn

BS de Violier

BS de Sleye

BS de Koningsspil

BS Sint Medardus

BS Sint Martinus

Producten
Binnen de stichting Wijzers in onderwijs zijn er per school minstens 30 Prowise Chromebooks aanwezig.
Vier scholen werken daarnaast met een Prowise All-in-One PC. Momenteel hangen er in elke school een of meerdere
touchscreens van Prowise. “Alle schermen die vervangen moeten worden, komen uiteraard in de toekomst van Prowise.”
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Productoverzicht

Prowise Touchscreen
Met het Prowise Touchscreen geniet je zorgeloos van ‘s werelds beste beeld- en
geluidskwaliteit. De gebruikte materialen zijn van het allerhoogste niveau en
zorgen samen met de zelfontwikkelde hard- en software voor unieke onderwijsen presentatiemogelijkheden.

Prowise All-in-One PC
De Prowise All-in-One PC is een computer en tablet in één. Het is een echte
alleskunner en te gebruiken voor elke situatie in het klaslokaal. Geef instructie,
zet leerlingen in groepjes aan het werk of laat iemand zelfstandig opdrachten
uitvoeren.- en presentatiemogelijkheden.

Prowise Chromebooks EduLine
De nieuwe Prowise Chromebook EduLine en Prowise Chromebook EduLine 360
voldoen aan alle wensen van het onderwijs. Door de snelheid, krachtige accu,
Android™-apps, HD-camera en het 360º roterend touchscreen (van de EduLine
360-variant) zijn de devices multi-inzetbaar in het klaslokaal.
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