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Digitalisering in stroomversnelling
Basisschool de Keijenberg volledig ‘over’ op Prowise 

Basisschool de Keijenberg is sinds de herfstvakantie 

verhuisd naar een splinternieuw pand en vertrouwt 

sindsdien qua digitale leermiddelen en ict volledig 

op Prowise. Directrice Manja de Hond vertelt over de 

verbeteringen en waarom de school een voorbeeld wil 

zijn voor de hele SKOVV-stichting. 

De Keijenberg in Renkum is ontstaan na het samengaan 

van de Don Bosco-school en de Vita Vera. Na de fusie en de 

verhuizing krijgen rond de 230 leerlingen basisonderwijs in 

een fraai modern schoolgebouw, dat volledig is uitgerust 

met Prowise-producten. De school maakt onderdeel uit van 

de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV), 

dat onderwijs aanbiedt in Barneveld, Bennekom, Ede, 

Renkum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. 

Oude situatie
Manja geeft aan dat er op de oude locaties, vóór de fusie, 

niet veel geïnvesteerd werd in ict. Leerkrachten werkten 

met oude producten en ervaarden alle problemen die 

daarbij kwamen kijken. Van langzame computers tot 

haperende digiborden. “Met het oog op de verhuizing 

was er niet veel mogelijk qua ict-investering. Omdat de 

computers en digiborden niet voldeden, was er ook veel 

frustratie richting de partij waar we toen mee werkten.”

Prowise
Anno 2019 is de situatie compleet anders. Na een 

inspiratiesessie wist directrice Manja zeker: wij willen 

aan de slag met Prowise. De Keijenberg is nu volledig 

uitgerust met de allernieuwste digitale leermiddelen. 

Elk klaslokaal heeft de beschikking over een veilig en 

betrouwbaar Prowise Touchscreen. Leerlingen kunnen 

aan de slag met de gebruiksvriendelijke Prowise 

Chromebooks en de leerkrachten hebben allemaal een                                       

Basisschool de Keijenberg volledig ‘over’ op Prowise 

Prowise All-in-One-PC gekregen. Deze kunnen worden 

gebruikt als ‘vaste computer’ of om leerlingen in groepjes 

instructie te geven of samen te laten werken. Met Prowise 

GO werken de leerkrachten en leerlingen bovendien met 

een online leeromgeving op maat. “Met Prowise Learn 

oefenen onze leerlingen altijd op hun eigen niveau. 

Dat sprak ons heel erg aan.”
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Alles onder één dak
“Eigenlijk hebben we helemaal niet naar de prijs gekeken”, 

stelt de directrice vastberaden. “Voor ons stonden de 

onderwijskundige mogelijkheden centraal. We wilden 

heel erg graag dat leerlingen aan de slag konden met 

Chromebooks: werkstukken maken, teksten lezen, 

oefenen. Dat soort dingen. Ook de betrokkenheid van 

bijvoorbeeld Prowise-medewerkers als Michiel en Martijn 

was doorslaggevend. De afgelopen jaren hebben we qua 

ict veel ellende meegemaakt. Daarom is het voor ons 

superbelangrijk dat we bij Prowise ‘alles onder één dak’ 

hebben. Als er een probleem is, wordt het opgelost. Zo zijn 

wij van ‘het gezeur’ af.” 

Voorbeeldschool
Qua digitalisering kwam de Keijenberg zodoende in een 

stroomversnelling terecht. “Eigenlijk is hier alles nieuw. Het 

gebouw, het materiaal en de mogelijkheden die daarbij horen. 

We zijn hartstikke tevreden en willen er nu zo snel mogelijk 

voor zorgen dat onze collega’s alle nieuwe opties ook gaan 

benutten. Daarvoor is voor Prowise zeker een belangrijke rol 

weggelegd. Hoe kun je ict nu echt succesvol gaan inzetten 

voor bijvoorbeeld diff erentiatie? Daarin willen we een 

voorbeeldschool worden en zijn binnen SKOVV.” 
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