
 

FAQ Prowise GO 

Inloggen 

Ik heb een nieuw account aangemaakt in de Prowise beheermodule, maar het lukt niet om met dit 

account in te loggen, wat nu? 

Wanneer je een nieuwe gebruiker hebt aangemaakt, moet er eerst een synchronisatie plaatsvinden zodat voor 

deze gebruiker ook een G Suite-account wordt aangemaakt. Daarna kan met dit account ingelogd worden.   

 

Hoe kan ik een nieuw account toevoegen? 

Medewerker 

● Log bij de beheermodule in via account.prowise.com. 

● Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op medewerkersbeheer. 

● Klik linksboven in het dropdown-menu op Toevoegen. 

● Kies voor de optie Gebruiker toevoegen. 

● Vul in het popup-venster de gevraagde informatie in, zoals het e-mailadres, de voornaam, etc. Geef in 

het veld Bestuur aan of de gebruiker pakketbeheerder (beheerder van het hele pakket stichtingsbreed) 

is.   

● Aan de rechterzijde van het menu geef je aan wat de rechten zijn per locatie. Hier heb je de keuze uit 

alleen lezen, bestanden opslaan en openen, mappen beheren of locatiebeheerder. In het tweede 

tabblad is het mogelijk om de gebruiker aan een groep te koppelen. 

● Sla de instellingen op en open het aangemaakte account door dubbel op gebruiker te klikken. 

● Nu zie je dat het systeem een tijdelijk wachtwoord heeft aangemaakt waarmee je in 

account.prowise.com kunt inloggen en een persoonlijk wachtwoord kunt kiezen.   

Leerling 

● Log bij de beheermodule in via account.prowise.com. 

● Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op leerlingenbeheer. 

● Klik linksboven in het dropdown-menu op Toevoegen. 

● Kies voor de optie Gebruiker toevoegen. 

● Vul in het popup-venster de gevraagde informatie in, zoals het e-mailadres, de voornaam, etc. 

● Selecteer het logintype waarmee de leerling gaat inloggen. 

● Selecteer aan welke groep de leerling gekoppeld moet worden. 

 

Voor beide opties is het ook mogelijk om via een Google.csv-sheet meerdere gebruikers in één keer aan 

het Prowise GO-platform toe te voegen. Dit kan op de volgende manier: 

● Log bij de beheermodule in via account.prowise.com. 

 

 

  

  

 

 

 



 

● Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op medewerkersbeheer. 

● Klik linksboven in het dropdown-menu op Toevoegen. 

● Kies voor de optie importeren. In het popup-venster kan je een voorbeeldformulier downloaden. 

● Vul in de sheet de accountinformatie in. 

● In hetzelfde menu kun je het bestand selecteren om de import te starten. 

● Het enige verschil tussen medewerkers en leerlingen is dat bij leerlingen een wachtwoord ingevuld 

moet worden. Bij leerlingen kun je kiezen voor een tijdelijk wachtwoord: Welkom01. Bij de eerste keer 

inloggen dient deze aangepast te worden. Andere wachtwoorden die je daar invult zijn definitief.  

 

 Ik krijg een inlogscherm met e-mailadres en wachtwoord in plaats van een lijst met groepen van deze 

locatie 

Wanneer je op school werkt 

Wanneer deze inlogmethode op school niet beschikbaar is, kan dit de volgende oorzaken hebben: 

 

● Je niet bent verbonden met het juiste schoolnetwerk. 

● De internetprovider heeft de school een ander IP-adres gegeven.  

 

Wanneer dit probleem speelt en het juiste inlogscherm niet beschikbaar is, adviseren wij om de volgende 

stappen te doorlopen: 

 

● Open de webbrowser en ga naar www.watismijnip.nl. 

● Bovenaan op deze pagina staat wat je externe IP-adres is. 

● Neem contact op met de servicedesk van Prowise via 0800 5021, zodat wij het in ons systeem kunnen 

controleren. 

 

Wanneer je thuiswerkt 

● Het prowise GO-inlogscherm wordt geactiveerd op het externe IP-adres (WAN IP) van de school. Dus 

wanneer je thuis werkt, is deze inlogmethode niet beschikbaar.   

 

Hoe kan ik plaatjeslogin instellen voor een groep? 

Plaatjeslogin is alleen per gebruiker in te stellen in de beheermodule van Prowise GO. Dit kan je doen door de 

onderstaande stappen te volgen: 

● Log bij de beheermodule in via account.prowise.com. 

● Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op Leerlingenbeheer. 

● Selecteer de leerling. 

● Kies bovenin voor Wijzigen. 

● Klik op Gebruiker bewerken. 

● Klik vervolgens onder het kopje Logintype op het dropdown-menu. 
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● Selecteer hier de gebruiker en bijbehorende wachtwoordplaatjes. Nu zie je dat er twee plaatjes aan de 

gebruiker zijn toegevoegd. 

● Sla de wijzigingen op. Plaatjeslogin is vanaf nu actief voor deze gebruiker. 

 

Let op: Wanneer plaatjeslogin voor een gebruiker actief is, is het niet mogelijk om thuis in te loggen en is het ook 

niet mogelijk om in presenter 9 in te loggen. In presenter 10 is dit wel mogelijk. 

 

Een leerling heeft te vaak een verkeerd wachtwoord ingetypt, hoe ontgrendel ik dit account? 

Wanneer een leerling te vaak een verkeerd wachtwoord intypt, wordt het account vergrendeld. Dit account 

ontgrendel je via onderstaande stappen: 

● Log bij de beheermodule in via account.prowise.com. 

● Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op Leerlingenbeheer. 

● Selecteer de leerling. 

● Kies bovenin voor Wijzigen. 

● Klik op Gebruiker bewerken. 

● Klik bovenin op Ontgrendelen. 

 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten 

Medewerker 

Wanneer je je wachtwoord vergeten bent, kun je op twee manieren je wachtwoord resetten: 

 

Optie 1 – wachtwoord-vergeten-mail 

Klik op de inlogpagina van go.prowise.com op Vergeten. Hierna krijg je de vraag om je e-mailadres in te vullen. Er 

wordt nu een link naar je e-mailadres gestuurd waarmee je je wachtwoord kunt resetten. 

 

De wachtwoord-vergeten-mail kan ook door een beheerder verzonden worden. Hiervoor dient de beheerder 

onderstaande stappen te doorlopen: 

 

Log in binnen de beheermodule via account.prowise.com. 

● Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op Medewerkersbeheer. 

● Selecteer de medewerker. 

● Kies bovenin voor Wijzigen. 

● Klik op Wachtwoord resetten. 

● De medewerker ontvangt nu een wachtwoord-vergeten-mail en kan via deze e-mail zelf een nieuw 

wachtwoord instellen. 

 

Optie 2 – tijdelijk wachtwoord 

Heeft de medewerker het wachtwoord nodig om de e-mail op te kunnen halen? Gebruik dan het tijdelijke 

wachtwoord voor de eerste inlog. Hierna kiest de medewerker een nieuw en veilig wachtwoord. 
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Volg onderstaande stappen voor een tijdelijk medewerker wachtwoord: 

 

● Log binnen de beheermodule in via account.prowise.com. 

● Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op Medewerkersbeheer. 

● Selecteer de medewerker. 

● Kies bovenin voor Wijzigen. 

● Klik op Gebruiker bewerken. 

● Onder Tijdelijk wachtwoord staat de code. 

 

Leerling 

Wanneer een leerling het wachtwoord is vergeten, kan een beheerder dit wachtwoord inzien en eventueel 

terugzetten. Volg hiervoor onderstaande stappen: 

 

● Log in bij de beheermodule via account.prowise.com. 

● Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op Leerlingenbeheer. 

● Selecteer de leerling. 

● Kies bovenin voor Wijzigen. 

● Klik op Gebruiker bewerken. 

● Wijzig het wachtwoord vanwege privacyredenen naar Welkom01. 

● Laat de leerling zo snel mogelijk na de wijziging inloggen met het tijdelijke wachtwoord. Na het 

inloggen kiest de leerling een nieuw en veilig wachtwoord. 

 

Voor het instellen en resetten van plaatjeswachtwoorden wordt momenteel geen gebruikgemaakt van tijdelijke 

wachtwoorden. Kies in het Leerlingenbeheer een plaatje voor de leerling en geef deze door aan de leerling. 

 

Inloggen 

Hoe kan ik groepen te zien krijgen in de leeromgeving? 

Om groepen in de leeromgeving te zien, dien je in de beheermodule aan deze groepen gekoppeld te zijn. Deze 

koppeling kan alleen door de beheerder worden ingesteld. Voor verdere info kun je de handleiding 

beheermodule Prowise GO benaderen. 

 

Hoe maak ik nieuwe tegels aan? 

Alleen de beheerder kan tegels aanmaken. Aanmaken doe je volgens onderstaande stappen: 

● Klik vanuit Mijn applicaties of Groepsapplicaties op instellingen. 

● Klik op de tegel met het plusje. 

● Voeg in het venster een afbeelding, het webadres en de naam van de tegel toe. 
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● Koppel eventueel filters aan de tegel om hem makkelijk vindbaar te maken. 

● Selecteer eventueel groepen waaraan je de tegel wilt toekennen. 

● Klik op Opslaan. 

● De tegel verschijnt in het overzicht. 

 

De aangemaakte tegels zijn zichtbaar voor alle medewerkers van alle aangesloten locaties binnen het bestuur. 

Medewerkers kunnen deze tegels vanuit de applicatiebibliotheek selecteren voor zichzelf en hun groepen. 

 

Hoe zet ik tegels klaar voor mijn groep? 

Volg onderstaande stappen om voor jouw groepen tegels klaar te zetten die leerlingen in de leeromgeving zien. 

● Selecteer een groep (alleen van toepassing wanneer je aan meerdere groepen gekoppeld bent). 

● Klik vanuit Groepsapplicaties op instellingen. 

● Tegels met een gele rand zijn zichtbaar in Groepsapplicaties. Klik op een tegel om de betreffende 

webapplicatie te selecteren. 

● Mis je webapplicaties in de instellingen? Vraag een beheerder om deze aan te maken 

● Wanneer meerdere leerkrachten aan één groep gekoppeld zijn, kunnen zij allemaal de tegels van die 

groep aanpassen. 

 

Kan ik ook apps uit de Google Play Store klaarzetten op de plek waar ik nu tegels klaarzet? 

Nee, dit is niet mogelijk. Wel kunnen apps uit de Google Play Store klaargezet worden voor kinderen zodat deze 

op de Chromebook staan wanneer er wordt ingelogd. 

 

Hoe kan ik filters aanpassen? 

Filters kunnen alleen aangepast worden door de beheerder. Klik vanuit een van de overzichten met tegels op 

Filters en kies voor Beheer filters om filters aan te passen. 

De bewerkmogelijkheden zijn als volgt: 

 

● Voeg nieuwe filters toe door op het plusje te klikken. 

● Verwijder filters door op het prullenbakje te klikken. 

● Klik op Opslaan om de wijzigingen te bevestigen. 

 

De mogelijke filters zijn bij alle aangesloten locaties binnen het bestuur hetzelfde. 

 

Hoe voeg ik een groep toe aan het groepenoverzicht wanneer ik de Chromebooks opstart? 

Een groep toevoegen in het aan het groepsoverzicht doe je door de volgende stappen te volgen: 

● Log bij de beheermodule in via account.prowise.com. 

● Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op groepenbeheer. 

● Selecteer vervolgens toevoegen, geef de groep een naam en koppel de groep aan de gewenste locatie. 

● Na de synchronisatie wordt de groep aan het groepenoverzicht toegevoegd.  
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Klassenmanagement 

De knop ‘Live scherm delen’ is inactief, ik kan er niet op klikken. 

Wanneer deze knop inactief is, is het programma bezig met het starten van een deelsessie. Wacht 30 seconden 

totdat de sessie helemaal is opgestart. Hierna wordt de knop weer actief en kun je opnieuw je scherm live delen. 

 

Live scherm delen start niet op, hoe zorg ik ervoor dat ik toch mijn scherm live kan delen met de 

leerlingen? 

Sluit het venster of tabblad waarin Prowise GO is geopend af en open het opnieuw. Druk nogmaals op de knop 

‘Live scherm delen’ om het delen te starten. 

 

Werkt meekijken, pauzeren etc. ook op andere devices dan een Chromebook? 

Deze functionaliteit werkt op alle Windows-devices en Chromebooks/-boxen met een Chromebrowser, 

ChromeOS of EduOS. Let op: de Prowise GO Chrome-extensie dient wel geïnstalleerd te zijn. Is de extensie niet 

geïnstalleerd? Neem dan contact met ons op via 0800 5021 of stuur een e-mail naar service@prowise.com . 

 

Mijn leerlingen zijn ingelogd, maar ik kan het scherm van hun devices niet zien. 

Om devices van ingelogde leerlingen in te kunnen zien en beheren, moet vooraf eenmalig toestemming zijn 

gegeven door ouders van minderjarige leerlingen. Zodra toestemming is verkregen, dient dit aangevinkt te 

worden in de beheermodule.Het device van de leerling kan pas worden ingezien en beheerd worden wanneer de 

leerling opnieuw heeft ingelogd en de leerkracht zijn of haar scherm heeft ververst. 

 

De toestemming is aangevinkt, maar ik zie de devices nog steeds niet 

Is de leerling ingelogd? Alleen leerlingen die online zijn worden zichtbaar in de leeromgeving. 

● Staat de laatste Chrome OS-versie op de Chromebook? 

● Lees hier hoe je het besturingssysteem van je Chromebook updatet. 

● Heeft de leerling de juiste versie van de Prowise GO Chrome-extensie? 

Wanneer je rechtsboven in de Chromebrowser naast de adresbalk het Prowise GO-logo ziet, heeft de leerling de 

juiste versie. Wanneer deze niet zichtbaar is, neem dan contact op met de Prowise Helpdesk. Updaten naar 

laatste versie gebeurt automatisch wanneer je de Chromebook opnieuw opstart. 

 

Wanneer ik mijn scherm live met één, meerdere of alle leerlingen wil delen, wordt de castsessie niet 

gestart. Wat nu? 

 

Check eerst of je bent ingelogd op een Chromebook of in de Chrome-browser. Wanneer je binnen een andere 

browser (Internet Explorer, Edge, Safari, enzovoort) bent ingelogd, is multicasting niet mogelijk. 

Zijn de Chromebook en Chrome-browser up to date?  Dit kun je controleren onder de helpfunctie van je 

device/browser. 
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Heb je de juiste versie van de Prowise GO Chrome-extensie? 

Wanneer je rechtsboven in de Chromebrowser naast de adresbalk het Prowise GO-logo ziet, heeft de leerling de 

juiste extensie. Wanneer deze niet zichtbaar is, neem dan contact op met de Prowise Helpdesk. 

Updaten naar de laatste versie gebeurt automatisch wanneer je de Chromebook opnieuw opstart. 

 

Mocht dit allemaal op orde zijn, dan zit er waarschijnlijk een probleem in de internetverbinding. Het is mogelijk 

dat bepaalde poorten in de router zijn afgesloten waardoor het live verbinden niet werkt of dat de 

internetverbinding de castsessie niet aankan. 

 

Wordt de school door Prowise beheerd? Neem contact met ons op via 0800 5021 of stuur een e-mail naar 

service@prowise.com. Onze medewerkers kunnen via de Cloud Key met je meekijken naar het probleem en 

zoeken naar een passende oplossing. 

 

Wanneer ik een live verbinding met het device van een leerling wil maken, komt er geen beeld. Wat nu? 

Om een live verbinding te maken met het device van een leerling, dient de leerling eerst een verzoek te 

accepteren. Hiervoor verschijnt een melding op het scherm van de leerling. Het verzoek is geaccepteerd, maar ik 

krijg nog steeds geen verbinding Waarschijnlijk zit er een probleem in de internetverbinding. Het is mogelijk dat 

bepaalde poorten in de router zijn afgesloten waardoor het live verbinden niet werkt of dat de 

internetverbinding de castsessie niet aankan. 

 

Wordt de school door Prowise beheerd? Neem contact met ons op via 0800 5021 of stuur een e-mail naar 

service@prowise.com. Onze medewerkers kunnen via de Cloud Key met je meekijken naar het probleem en 

zoeken naar een passende oplossing. Wordt het netwerk van de school niet door Prowise beheerd? Neem dan 

contact op met jouw eigen netwerkbeheerder. 

Privacy 

Waarom moet bij iedere liveverbinding toestemming gevraagd worden? 

Het is technisch gezien noodzakelijk bij het tot stand brengen van een liveverbinding dat het device waar 

verbinding mee wordt gemaakt de sessie start. 

 

Waarom moet er toestemming van de (ouders van minderjarige) leerlingen zijn om screenshots zichtbaar 

te maken? 

Omdat leerlingen op een Chromebook (anders dan in schriften en werkboeken) ook dingen kunnen doen die niet 

per se gerelateerd zijn aan zaken waarvan een school kan verklaren dat het nodig is dat leerkrachten hierbij mee 

kunnen kijken, is deze toestemming nodig. Denk hierbij aan mailen, chatten, een webformulier invullen en 

dergelijke. 

Wanneer scholen (wettelijk) kunnen onderbouwen waarom meekijken noodzakelijk is (zoals bij het verwerken 

van opdrachten), is geen toestemming vereist. Bij andere zaken dient er toestemming te zijn. De school kan 
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hiervoor gebruikmaken van deze brief voor ouders waarin ouders toestemming geven. Alle acties die uitgevoerd 

kunnen worden in de klassenmanagementmodule van Prowise GO werken ook zonder een zichtbaar screenshot. 

Devices kunnen bijvoorbeeld nog steeds gepauzeerd worden, tabbladen kunnen worden geopend en afgesloten 

en er kan een liveverbinding gestart worden. 

Basispoort 

Wanneer wordt mijn data vanuit een externe partij gesynchroniseerd? 

Dit is afhankelijk van de instellingen van de integratie. In principe wordt dit één keer per dag bijgewerkt. Het 

exacte moment van de dag is afhankelijk van de drukte. Het is ook mogelijk om de synchronisatie handmatig te 

starten op het moment dat jij dat wil. Dit doe je door de integratie te selecteren en vervolgens op Uitvoeren te 

klikken. De instellingen van integraties kun je inzien binnen de beheermodule. Hiervoor ga je naar 

account.prowise.com en klik je op Integraties. 

 

Waarom kan ik sommige velden in de beheermodule niet bewerken? 

Als er een koppeling is gemaakt met een extern systeem, zoals Basispoort of Microsoft, wordt voor sommige 

gebruikers, scholen en klassen de data beheerd door deze externe partij. Dat betekent dat de data daar beheerd 

moet worden. Deze data kan dan ook niet worden aangepast vanuit de beheermodule. Wanneer de data in het 

externe systeem wordt aangepast, wordt het automatisch ook aangepast in onze systemen. Let op: hier kan 

enige tijd overheen gaan. 

 

Ik zie als administrator geen Basispoort-lesmateriaal tussen de applicaties binnen Prowise GO en kan 

deze dus ook niet beheren. 

Het lesmateriaal dat bij Basispoort bekend is, is gebruikersgebonden. Dit betekent dat je als administrator alleen 

je eigen lesmateriaal ziet tussen jouw applicaties in Prowise GO. Het beheren van het lesmateriaal gebeurt in 

Basispoort. 

 

Hoelang duurt het berekenen van de gebruikerskoppelingen? 

Dit is volledig afhankelijk van het aantal gebruikers dat bekend is bij Prowise en de hoeveelheid gebruikers die in 

het externe systeem bekend zijn. Bij 300 gebruikers aan beide zijden duurt het ongeveer vijf tot tien minuten. 

Overige 

Beheerder 

● Nieuwe gebruikers, locaties en groepen aanmaken, wijzigen en verwijderen. 

● Wachtwoorden voor leerkrachten resetten en wachtwoorden voor leerlingen wijzigen. 

● Webapplicaties en filters aanmaken, wijzigen, selecteren, verwijderen en gebruiken. 

● Devices van ingelogde leerlingen van aangesloten locaties binnen het bestuur inzien en beheren. 
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Leerkracht 

● Eigen gegevens aanpassen. 

● Voor zichzelf en hun groep webapplicaties selecteren en gebruiken. 

● Devices van ingelogde leerlingen van hun groep inzien en beheren. 

 

Welke eisen stelt Prowise aan de wifi wanneer we het beheer door Prowise laten doen. 

Wij stellen de volgende eisen om het beheer te kunnen doen: 

● De hardwarecomponenten binnen de school bestaan uit A-merken. 

● Er dient een router geïnstalleerd te zijn om remote monitoring mogelijk te maken. 

● De school beschikt over minimaal één access point per twee lokalen. 

● De school heeft ervaring met meer dan 25 gebruikers per lokaal. 

● Beheer wordt alleen geleverd op componenten van maximaal vijf jaar oud. 

● Let op! Beheer staat niet gelijk aan garantie. 

● Monitoring via het Prowise GO-dashboard moet mogelijk zijn. Hiervoor moet Prowise kunnen inloggen 

op routers, switches en op het wifinetwerk. 

● Om printers te kunnen beheren, moeten deze cloudprinting ondersteunen of over een Lantronix-driver 

beschikken. 

Het is niet nodig dat je zelf checkt of jouw school aan deze eisen voldoet. Wij komen vrijblijvend bij je langs om 

een quickscan en netwerkscan uit te voeren. Hieruit volgt een advies waarin staat wat je op de school aan zou 

moeten passen om het beheer door ons te laten doen. 

 

Welke functionaliteiten mis ik wanneer ik niet in ChromeOS of EduOS werk, maar in de Chromebrowser? 

● Onderstaande functionaliteiten zul je missen zonder ChromeOS of EduOS: 

● Single sign-on (SSO) werkt niet op een ander besturingssysteem. 

● Het inloggen en uitloggen vraagt extra aandacht. Als men vergeet uit te loggen in de browser, en het 

device wordt door meerdere personen gebruikt, dan kan dat voor de nodige verwarring zorgen, omdat 

je dan met het verkeerde account bent ingelogd (GDPR/AVG). 

● We bieden op het moment nog geen beheeroplossing voor andere besturingssystemen dan ChromeOS 

en EduOS. We doen wel ons best om andere systemen zo goed mogelijk te ondersteunen. 
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