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“We willen lesgeven en geen techneuten zijn” 
Tine Strikkers over Prowise GO binnen stichting SKOSO

Dit voorjaar stapten de SKOSO-scholen over naar Prowise 

GO. En dat was geen moment te vroeg. Daags na de laatste 

kick-off  training was de lockdown een feit. Tine Strikkers, 

Stafmedewerker Onderwijs, Innovatie en Technologie, 

vertelt: “Leerkrachten konden direct thuis lesgeven via 

GO en waren binnen drie à vier weken digi-vaardiger dan 

normaal gesproken in een heel jaar.” 

SKOSO, Stichting Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode, 

is een onderwijsinstelling van zeven basisscholen in 

Sint-Oedenrode en de kerkdorpen Nijnsel, Olland en 

Boskant. De 120 leerkrachten geven les aan ongeveer 

1.260 leerlingen. Sint-Oedenrode ligt onder de rook van 

Eindhoven.

Verantwoord triggeren
Voor SKOSO is ict geen doel, maar een middel om 

leerlingen ict-vaardig te maken in een steeds verder 

digitaliserende maatschappij. Bijkomend voordeel is 

dat gepersonaliseerd leren centraal staat, leerkrachten 

adaptief kunnen werken en hun voordeel kunnen doen 

met data. Tine Strikkers, Stafmedewerker Onderwijs, 

Innovatie en Technologie, vertelt: “We willen de kwaliteit 

van het onderwijs vergroten. Daarvoor moet je investeren 

in digitale middelen en vaardigheden van leerkrachten. 

De ontwikkeling van kinderen staat centraal. We willen ze 

op een goede manier triggeren zodat ze ict op een AVG-

verantwoorde en ‘mediawijze’ manier gebruiken.” 

Ontzorgen worden
In de keuze voor een nieuwe online leeromgeving 

en systeembeheerder hield SKOSO de grootste 

aanbieders in de Nederlandse markt tegen het licht. 

Een speciaal ingerichte werkgroep keek zorgvuldig naar 

zaken als garantievoorwaarden, service-afspraken en 

onderwijskundige meerwaarde. SKOSO wilde in zee met 

een partij die alles in één hand aanbiedt. Zo zijn de lijntjes 

kort, verloopt de communicatie beter en zijn eventuele 

problemen sneller opgelost. “Ontzorgd worden, daar ging 

het om. We willen gewoon lesgeven en geen techneuten 

zijn”, zegt Tine. 
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Geld overhouden voor devices
SKOSO zocht naar een partij die onderwijs ademt, zelf 

ontwikkelt, continu innoveert en waar veel mensen werken 

die zelf op scholen actief zijn geweest. Na een uitgebreid 

vergelijk kwam Prowise uiteindelijk als favoriet uit de bus. 

SKOSO ging als vuurproef ook kijken bij bestaande GO-

scholen. “Van de ervaringen van anderen kun je veel leren. 

Bijvoorbeeld, hoe is alles gegaan rondom de installatie, 

devices, ondersteuning, trainingen en begeleiding.” 

Kwaliteit ging daarin boven prijs. “Als je alleen van prijs 

uitgaat, ben je denk ik niet goed bezig als stichting. 

Natuurlijk is het wel fi jn dat Prowise GO goedkoper is dan 

andere aanbieders. Hoe minder je besteedt, hoe meer 

geld je overhoudt voor devices. Dit betekende voor ons de 

aanschaf van extra Chromebooks.” 

Persoonlijk contact
Van de eerste quickscans op scholen tot de kick-off  

trainingen voor leerkrachten. Tine is zeer te spreken over 

het implementatietraject van Prowise GO binnen SKOSO. 

Communicatie, korte lijnen en persoonlijk contact zijn 

daarin cruciale succesfactoren. “Bart Moorees en Joey van 

Beers hebben ervoor gezorgd dat eigenlijk alles perfect 

verliep. We wilden de integratie binnen drie maanden 

afronden en moesten zo praktisch te werk gaan. In ict-land 

kan er best af en toe een kink in de kabel zitten. Door goed 

te communiceren los je die altijd samen weer op.” 

Thuisonderwijs
De overstap naar Prowise GO kwam geen moment te 

vroeg voor SKOSO. De dag nadat de laatste kick-off  

training was afgerond, gingen de scholen in Nederland 

dicht. Thuisonderwijs was van een mooie ambitie plots een 

bittere noodzaak. Online lesgeven met Google Classroom 

en Google Meet via Prowise GO bleek een uitkomst. 

“Leerkrachten konden direct thuis lesgeven via GO en 

waren binnen drie à vier weken digi-vaardiger dan normaal 

gesproken in een heel jaar. Ook leerlingen en ouders waren 

heel enthousiast. Onze leerkrachten kregen een extra 

G Suite-training via Schoolupdate omdat we ook direct 

overgingen naar werken in de cloud.”
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Single point on contact 
Waar vroeger geschakeld moest worden met meerdere 

partijen, heeft SKOSO nu Prowise als single point of contact 

rondom alles met ict, service en onderwijs. Tine bundelt en 

overziet de communicatie met Prowise en bemerkt dat de 

rol van een ict’er op een school eenvoudiger is geworden. 

“Nu weet je precies wie je aan de lijn krijgt en wat je mag 

verwachten. Online in TOPdesk kan ik de voortgang van 

alle meldingen volgen. Wat Prowise zegt, komt het ook na. 

Als iets niet mogelijk is, is het ook belangrijk om dat aan te 

geven. Daar ben ik heel blij mee. Twijfelen scholen, dan zou 

ik Prowise GO aanbevelen. Echt.” 

‘Leerlingen ontwikkelen zich verder’ 
“De adaptieve software van Prowise 

Learn wordt op alle scholen veel ingezet, 

bijvoorbeeld als extra oefenstof wanneer 

leerlingen klaar zijn met hun werk. Zo 

ontwikkelen ze zich altijd verder. Ook thuis. 

De leerkracht hoeft niets uit te printen of 

na te kijken en volgt hun voortgang in het 

dashboard.” 

‘Veel bewuster met privacy bezig’
Als stichting waren we al heel bewust 

met privacy bezig. Door de Prowise GO-

omgeving wordt het nu vergemakkelijkt 

door bijvoorbeeld het zelf kunnen 

aanmaken van nieuwe wachtwoorden en 

door de extra beveiligde WiFi-netwerken. 

Goed dat ook Prowise privacy hoog in het 

vaandel heeft staan.


