
 

Modules Prowise Presenter-training  

Bij de modulaire Presenter-training bepaal je zelf in welke onderwerpen je je gaat verdiepen met jouw team.  

De eerste sessie van deze training is altijd een basistraining, bij de twee vervolgsessies bepaal je zelf welke 

onderdelen aan bod komen.  

Natuurlijk kijken we graag met je mee om de sessies zo passend mogelijk voor je te maken. 

 

De invulling van een modulaire training is als volgt: 

Sessie 1: Basistraining (3 uur) 

Sessie 2: Eigen invulling (totale tijd 3 uur) 

Sessie 3: Eigen invulling (totale tijd 3 uur) 

 

Kies uit de onderstaande modules jouw perfecte combinaties en onze gecertificeerde trainers zorgen dat je team 

na afloop enthousiast aan de slag kan met de onderdelen uit de gekozen modules. 

 

Vind je het lastig om zelf de twee sessies in te vullen?  

Geen nood! We hebben twee suggesties voor je gedaan.  

Zo kun je de suggestie kiezen die het best bij je past. 

Maak jouw keuze uit de volgende modules 

1. Mediabibliotheek (+/- 60 minuten) 

2. Objecten bewerken  (+/- 90 minuten) 

3. Actieve toevoegingen (+/- 90 minuten) 

4. Werken met de paginamanager  (+/- 30 minuten) 

5. Samenwerken  (+/- 60 minuten) 

6. Bestandsmanagement (+/- 60 minuten) 

7. ProConnect  (+/- 60 minuten) 

8. ProQuiz  (+/- 60 minuten) 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

Module 1: Mediabibliotheek 

Leer de mediabibliotheek van binnen en buiten kennen. Na deze module weet je alles te vinden en weet je hoe je 

de items uit de mediabibliotheek kunt toepassen. Hoe combineer je bijvoorbeeld tools met afbeeldingen en op 

welke wijze kun je 3D-modellen gebruiken in de praktijk? 

Inhoud: 

● Mediabibliotheek 

○ Categorieën verkennen 

● Toevoegen, gebruiken en combineren van tools, illustraties, achtergronden, 3D-modellen, geluiden, 

afbeeldingen en videos 

● Eigen afbeeldingen toevoegen en gebruiken 

● Integraties (YouTube, SchoolTV, Rijksmuseum, Flickr) 

● Soorten tools toevoegen, gebruiken en combineren 

○ Open en gesloten tools 

○ Touchtafel-tools 

○ 3D-tools 

 

● Praktische toepassingen verkennen 

● MyProwise 

Tijd: 

90 minuten 
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Module 2: Objecten bewerken  

Wat je met objecten kunt, lijken basisfuncties die voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Maar door creatief te zijn, 

kun je er nog veel meer mee dan je in eerste instantie denkt. Zet bijvoorbeeld dupliceren aan bij een muntstuk en 

laat leerlingen het juiste bedrag naar de kassa slepen. We verklappen natuurlijk niet alles, maar door deze 

module te volgen, kom je snel genoeg achter meer mogelijkheden. 

 

Bij deze module kun je ervoor kiezen om hem in één keer te doen, te verspreiden over twee sessies of alleen het eerste 

deel te behandelen. Het tweede deel wordt alleen gegeven wanneer men het eerste deel beheerst. 

Inhoud: 

● Objecten knippen en plakken 

● Objecten kopiëren en plakken 

● Objecten dupliceren en oneindig dupliceren 

● Toepassen van dupliceren en oneindig dupliceren 

● Gebruik van knippen en kopiëren 

● Twee of meerdere objecten groeperen en degroeperen 

● Afbeelding bijsnijden 

● Afbeelding transparant maken 

● Objecten ordenen 

● Objecten uitlijnen 

 

● Praktische toepassingen verkennen 

● MyProwise 

Tijd: 

90 minuten 
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Module 3: Actieve toevoegingen 

Met actieve toevoegingen bedoelen we de acties die je aan een object toe kunt voegen wanneer je een object 

selecteert. Tijdens deze module laten we je onder andere de didactische toepassingen zien die je kunt creëren 

met bouwstenen, leer je hoe je creatief om kunt gaan met geluiden en hoe je presentaties opleukt met kaders.  

 

Er zijn twee soorten modules die je kunt volgen binnen dit thema. Een basismodule en een uitgebreidere variant 

waarbij je ook met eigen opgenomen geluiden aan de slag gaat. 

Inhoud: 

● Bouwstenen toevoegen aan objecten 

● Geluiden uit de mediabibliotheek toevoegen aan objecten 

● Linken naar een website 

● Afbeeldingen voorzien van een kader 

● Praktische toepassingen verkennen 

● Bouwstenen toevoegen aan objecten 

● Geluiden uit de mediabibliotheek toevoegen aan objecten 

● Eigen geluiden opnemen en koppelen aan een object 

● Linken naar een website 

● Afbeeldingen voorzien van een kader 

 

● Praktische toepassingen verkennen 

● MyProwise 

 

Tijd: 

90 minuten 
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Module 4: Werken met de paginamanager 

Aan de basis van een goede presentatie ligt een goede opbouw. Hiervoor komt kennis van de paginamanager 

goed van pas. Na het doorlopen van deze module weet je onder andere hoe je slim gebruik maakt van het 

volledige canvas. 

Inhoud: 

● Volgorde bepalen van de pagina’s 

● Een pagina dupliceren 

● Pagina’s verwijderen en toevoegen 

● Kopiëren en plakken in verschillende Presenter-bestanden 

● Een achtergrond toevoegen en verwijderen 

● Mogelijkheden verkennen van de hele pagina  

 

● Praktische toepassingen verkennen 

● MyProwise 

Tijd: 

45 minuten 
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Module 5: Samenwerken 

Binnen Presenter kun je met meerdere personen tegelijkertijd in hetzelfde bestand werken waarbij 

aanpassingen direct zichtbaar zijn. Daarnaast ontdek je verschillende lesactiviteiten waarbij samenwerken een 

belangrijke rol speelt. Hoe je dit doet en op welke manieren je het kunt toepassen, leer je in deze module.  

Inhoud: 

● Een samenwerking toevoegen 

● Een samenwerking opstarten 

● Aan een samenwerking deelnemen 

● Simultaan werken in een Presenter-bestand 

● Samenwerking gebruiken tijdens het lesgeven 

 

● Praktische toepassingen verkennen 

● MyProwise 

Tijd: 

60 minuten 
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Module 6: Bestandsmanagement   

Leer hoe je jouw bestanden kunt managen. Naast alleen het opslaan en openen van presentaties, biedt het 

bestandsbeheer ook cloudopties. Hoe vind je nu die ene les terug die je zo fijn vond en hoe zorg je ervoor dat 

een selecte groep collega’s ook bij jouw les kan? 

Inhoud: 

● Mappen aanmaken en structureren in je privé-omgeving 

● Clouddiensten gebruiken 

● Zoeken naar bestanden 

● Favorieten selecteren en gebruiken 

● Recente acties bekijken 

● Mijn bibliotheek inzien 

● Presenter-bestanden delen 

 

● Praktische toepassingen verkennen 

● MyProwise 

 

Tijd: 

90 minuten 
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Module 7: ProConnect  

We kunnen er niet over uitgepraat raken. ProConnect is toch wel een van onze meest geliefde functies binnen 

Presenter. Devices in jouw klas verbind je eenvoudig met het touchscreen, waardoor je op een snelle manier 

interactie in jouw les krijgt. Maak bijvoorbeeld leerlingen enthousiast door het tegen elkaar op te nemen in een 

race. Na deze module ben je zó handig met ProConnect, dat je geen lessen meer tegenkomt zonder 

interactiviteit! 

Inhoud: 

● ProConnect starten  

● Groep beheren in Prowise Presenter 

○ Deelnemers inzien 

○ Deelnemers pauzeren 

○ Deelnemers stoppen (door leerkracht of deelnemer zelf) 

● Activiteiten: 

○ Stemmen  

■ Gebruik activiteit ‘Stemmen’  

■ Resultaten inzien 

○ Gereedschappen (samenwerken en competitie) 

■ Woordenwolk 

■ Mindmap 

■ Mathrace 

■ Spacerace 

■ Apen slingeren 

■ Muizenrace 

○ Scherm delen 

■ Gebruik activiteit ‘Scherm delen’ 

■ Resultaten ophalen 

 

● Praktische toepassingen verkennen 

● MyProwise 

 

Tijd: 

90  minuten 
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Module 8: ProQuiz  

Met ProQuiz test je de kennis van jouw groep. Tijdens deze module laten we je onder andere zien op welke 

manieren je vragen kunt maken in jouw quiz, op welke manier je de regie hebt over de deelnemende groep en 

hoe je de resultaten kunt inzien. Voorbeelden waarvoor je een ProQuiz kunt inzetten zijn voor het toetsen van 

kennis, afnemen van formatieve toetsen, activeren van de voorkennis, leerlingen zelf een toets laten maken met 

de kennis die ze hebben of neem een toets af om te checken in hoeverre ze de stof tot zich hebben genomen. 

Inhoud: 

● ProQuiz opstellen 

● ProQuiz starten 

○ Met en/of zonder ProConnect 

● Groep beheren in Prowise Presenter 

○ Deelnemers inzien 

○ Deelnemers pauzeren 

○ Deelnemers stoppen (door leerkracht of deelnemer zelf) 

● ProQuiz aanpassen, spelen en link plaatsen 

● Resultaten inzien 

 

● Praktische toepassingen verkennen 

● MyProwise 

 

Tijd: 

90 minuten 
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Onze suggesties voor modulaire trainingen 

Heb je hulp nodig bij het kiezen van de modules voor jouw school of organisatie, dan vind je hieronder twee 

suggesties voor de samenstelling van jouw modulaire training. 

Suggestie 1 

Bij deze suggestie sluiten sessie 2 en 3 naadloos aan op de basissessie.  

Deze samenstelling is ideaal voor leerkrachten die geen overvloed aan devices tot hun beschikking hebben.  

De functionele onderdelen van Presenter komen hier volop aan bod. 

 

Sessie 1: Basissessie  

Sessie 2: Module 1: Mediabibliotheek 

Module 2: Objecten bewerken 

Sessie 3: Module 3: Actieve toevoegingen 

Module 4: Werken met de paginamanager 

Module 6: Bestandsmanagement 

Suggestie 2 

Na de basissessie ga je tijdens sessie 2 dieper in op de Presenter-vaardigheden.  

Sessie 3 staat volledig in het teken van ProConnect.  

Deze suggestie is zeer geschikt wanneer je de beschikking hebt over devices en deze volop in de dagelijkse 

praktijk in wil zetten. 

 

Sessie 1: Basissessie  

Sessie 2: Module 1: Mediabibliotheek 

Module 2: Objecten bewerken 

Sessie 3: Module 7: ProConnect  

Module 8: ProQuiz 
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