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Op Openbare Basisschool De Globe (Stichting Spaarnesant) werken praktisch alle leerlingen en leerkrachten louter op iPads en 

MacBooks. Jos Bosten (beleidsadviseur ict en onderwijs) en Boubker Skakni (ict’er op De Globe) vertellen waarom de stichting 

razend enthousiast is over de Prowise Touchscreens. “Een Nederlands product, een veilige appstore en compatibiliteit met Apple.”

Stichting Spaarnesant kent 26 scholen, verdeeld over 31 

locaties in Noord-Holland. In totaal krijgen hier ruim 7000 

leerlingen elke dag onderwijs van 850/900 leerkrachten. 

Binnen de stichting werkt iedereen (leerlingen en 

leerkrachten) zoveel mogelijk met Apple-apparaten. 

Gratis lesmateriaal is geweldig
Jos Bosten geeft aan dat er binnen Spaarnesant vroeger 

veel gewerkt werd met ActivInspire en Gynzy. “Daar betaal 

je natuurlijk een fl ink bedrag voor. Sinds Prowise Presenter 

gratis is, wordt er op onze scholen steeds meer gebruik van 

gemaakt. Bovendien vind ik dat het materiaal in Presenter 

steeds completer en beter wordt. Hierdoor wordt het ook 

echt gebruikt in de klas.” Boubker vult aan: “De gratis kant-

en-klare lessen in Presenter vind ik echt geweldig, ik heb

alle collega’s aangemoedigd een account aan te maken”.

Een Nederlands product
De toename in het Presenter-gebruik was voor Jos en 

Boubker een van de redenen om onder andere de 

Prowise-stand tijdens de Bett-beurs in Londen te bezoeken. 

Daar maakte het duo kennis met nieuwe snufjes zoals 

de Prowise MOVE-camera, maar raakten de twee vooral 

overtuigd van de touchscreens. Jos: “De kwaliteit van 

het Prowise Touchscreen zelf verbaasde me. Het ziet er 

echt degelijk en betrouwbaar uit. Het is bovendien een 

Nederlands product, dat vind ik ook erg mooi.” 

AirPlay 
Boubker vertelt dat de compatibiliteit met de Apple-

devices erg belangrijk was in de keuze voor het Prowise 

Touchscreen. Op De Globe heeft bijna elke leerling een 

eigen iPad en zijn alle desktop-pc’s vaarwel gezegd. 

“Omdat AirPlay in de schermen zit, hebben we geen 

losse apparaten meer nodig om te kunnen streamen naar 

het bord. Het werkt direct en snel, je hoeft geen drivers 

te installeren. Daar hebben we bij andere merken veel 

problemen mee gehad.” 

Beeld en geluid
De ict’er is daarnaast zeer te spreken over het beeld 

en geluid. “De kijkhoek bijvoorbeeld. We hebben zelfs 

geen zonwering nodig, iedereen kan alles op het scherm 

altijd goed zien. Zeker bij oudere schermen van andere 

aanbieders is de kijkhoek heel slecht: als kinderen aan 

de zijkant vooraan zitten, zien ze niets. Ook het geluid is 

erg goed, de boxen en subwoofer zitten in het scherm 

verwerkt, daarin is het scherm ook uniek.”
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Een veilige appstore
Jos is als beleidsadviseur ict en onderwijs enthousiast over 

Android 8.0, de module waarop het besturingssysteem 

Prowise Central draait. “In Android kunnen we aan de 

slag met Word, Excel en andere Offi  ce-apps. We hebben 

daarnaast goed gekeken naar de appstore. Onveilige apps, 

dat moet je niet willen. Denk aan spyware, malware en 

spelletjes. Tot nu toe is wat mij betreft het Prowise-product 

de enige die dat op een goede manier regelt. Daarnaast 

klinken de gegarandeerde software-updates erg positief.”

Direct werken met Apple 
Boubker vat de keuze voor het Prowise Touchscreen 

nogmaals treff end samen: “De service die Prowise 

biedt, is erg goed. Voor ons was de prijs niet eens 

doorslaggevend. We hebben gekeken naar kwaliteit, het 

direct kunnen werken met Apple en de mogelijkheden met 

Presenter. Daarnaast hebben we met een groep ict’ers 

van Spaarnesant het hoofdkantoor in Budel bezocht. Erg 

indrukwekkend. Na afl oop waren we eensgezind: ‘Als ik een 

nieuw bord wil, dan wil ik een Prowise’.”  
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