
Laat onderwijs spreken

Ready to... GO!
Onderwijs zonder privacyzorgen



Prowise Touchscreen Ten Breng je lessen tot leven

Touchscreens die onderwijs ademen, jouw privacy centraal zetten en de 

toekomst van de volgende generaties veilig stellen. Betrouwbaar, bomvol 

functionaliteiten en strak gedesigned tot echte eyecatchers. Zo’n Prowise 

Touchscreen Ten, gunnen we iedereen.

Het beste touchscreen voor jou, uit te breiden met de iPro 

Liftsystemen, tegen de allerscherpste prijs. 

Wist je dat...
...we voor elk verkocht Touchscreen een boom planten? 

*prijzen zijn excl. btw

Lees alles over het Prowise Touchscreen, Central en onze 

liftsystemen in onze interactieve gids: 

€ 1.850* € 1.550*

65"75"86"
55"

98"

€ 2.350*€ 2.850*€ 5.000*

Nieuw!

Gratis inbegrepen:

 Whiteboard- en annotatie-software

 Screensharing vanaf ieder device

 Appstore bomvol onderwijsapps

 5 jaar software-updates (OTA) 

 Prowise Screen Control MDM 

Onmisbare onderwijsfuncties

Prowise Central is het zelf ontwikkelde besturings systeem van ons touchscreen met de functies 

die je iedere dag nodig hebt. Alle functies zijn kosteloos (zonder pc-module) inzetbaar en worden 

dagelijks al door honderdduizenden leerkrachten en leerlingen met plezier gebruikt.



Dit zie je nergens anders: bewegend leren op jouw digibord! 

Leerlingen leren met educatieve games op het Prowise Touchscreen Ten, 

zonder het scherm fysiek aan te raken. Al spelende worden ze gemotiveerd 

om veel te bewegen. Dit is niet alleen erg leuk, maar heeft ook een positieve 

invloed op de leerresultaten van je leerlingen.

   Primeur: 15 uitdagende games voor bewegend leren! 

Prowise Presenter

Interactieve lessen 

Wat als leren zo leuk is dat jouw leerlingen niet meer willen stoppen? 

Onze awardwinnende onderwijssoftware Prowise Presenter staat 

voorgeïnstalleerd op je touchscreen, je kunt er dus zonder pc-module mee 

aan de slag. 

Onze splinternieuwe 3D-tools spatten van het scherm en sluiten aan bij de 

belevingswereld van kinderen. Kies bijvoorbeeld uit de Soyuz-raket, vulkaan 

of traditionele molen. Of stap de leefwerelden van een Kronosaurus of 

Parasaurolophus binnen.

Leren wordt beleven met deze unieke 3D-tools op jouw Prowise-digibord!

Bewegend leren in jouw klas!

Klaar voor thuisonderwijs

Alles wat je nodig hebt voor onderwijs 

op afstand hebben we voor je 

geïntegreerd in het digibord.

• MOVE-camera (optioneel)

• 2.1 Dolby Audio Soundbar

• 6 microfoons 

• Teams, Meet, Skype en Zoom

Nieuw
inclusief

MOVE-world



Prowise GO
Het enige onderwijsplatform inclusief 

slimme onderwijssoftware Prowise Learn 
en Prowise Presenter én het volledige 

it-beheer van de school.

IT- en service-ontzorging

 Single point of contact (installatie, 

beheer, training en service)

 Volledige ontzorging op IT-gebied

 Gegarandeerde printoplossing

 GO-Connect box voor monitoring 

 en beheer op afstand

 Uitgebreid trainingsprogramma

 Service (op afstand en on-site) 

volledig bij de prijs inbegrepen

 Onderwijs-helpdesk

Interactieve online portal 

 Alle leerkrachten en leerlingen 

 krijgen toegang tot een 

 uitgebreide online portal

 De leerlinggegevens zijn altijd 

 up-to-date dankzij de koppeling 

 met Basispoort (NL)

 Login opties voor jong (plaatjeslogin) 

en oud met single sign-on

 Kijk live mee op het scherm van 

 een leerlingdevice

 Push links, ‘bevries’ een pagina voor 

bijvoorbeeld een toets en ‘pauzeer’ 

schermen van leerlingdevices tijdens 

een uitleg

Geen zorgen om privacy

 Leerplatform volledig in eigen 

 beheer ontwikkeld en gemonitord

 Data is geen verdienmodel en 

 wordt niet vermarkt

 Keuzevrijheid: Google of Microsoft

 ISO 27001, ISO  9001, Privacy Verified, 

CIPP / E, Student Privacy Pledge

Wat is Prowise GO?

 Interactieve online portal inclusief 

klassenmanagement

 Prowise Presenter-accounts voor 

 alle leerkrachten en leerlingen

 Prowise Learn-accounts voor 

 alle leerkrachten en leerlingen

 Volledige IT-ontzorging en service

 Geen zorgen om privacy

€ 6
per leerling per jaar(excl. btw) inclusief Presenter en Learn

 Dit veilige en gratis alternatief voor Microsoft Teams, Google Meet, 

Zoom en Skype wordt volledig geïntegreerd in Prowise GO. 

Nieuw! Prowise Live



Prowise LearnProwise Presenter

Maak eenvoudig interactieve lessen en presentaties

Volledig geïntegreerd in Prowise GO: Prowise Presenter. Ontwerp met Presenter interactieve 

lessen en presentaties. Binnen Presenter heb je al je instructietools, achtergronden, 

afbeeldingen, video’s en 3D-modellen altijd binnen handbereik. Maak je les interactief met de 

inzet van een ProQuiz of laat leerlingen het tegen elkaar opnemen met de ProConnect-tools.

 Uitgebreide whiteboardfuncties 

 Meer dan 300 educatieve (touch)tools 

 Gebruik ProConnect voor interactief lesgeven 

 Maak quizzen op ieder niveau

 Windows-app inclusief annotate

Een eigen oefenroute voor elk kind 

Volledig geïntegreerd in Prowise GO: Prowise Learn. Leerlingen oefenen 

met Rekentuin, Taalzee en Words&Birds op hun eigen niveau rekenen, 

taal en Engels. Met deze adaptieve software krijgt de leerkracht eenvoudig  

inzicht in de beheersing van leerdoelen, resultaten en inzet.

Scan de QR-code om een 

gratis account aan te maken

    100% adaptief: altijd automatisch op het eigen niveau

    Succeservaring en beloning voor elk kind

    Direct inzicht in leerproces en leerdoelen 

    Te gebruiken naast elke methode

    Volledig online: overal en op ieder device bruikbaar!

Met Prowise GO krijgen alle leerkrachten en leerlingen volledige toegang tot Prowise Presenter en Prowise Learn (Rekentuin, Taalzee en Words&Birds).

Het adaptieve systeem van Prowise Learn is ontwikkeld met een team van 

wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

NIEUW!
3D-tools



We zijn apetrots op ons privacyrapport! 

 AV-Test Institute: Getest IoT-product

 ISO 27001

 ISO 9001

 Privacy Verified

 CIPP / E

 Student Privacy Pledge

 White Hats hackers

www.prowise.com

Laat onderwijs spreken

Privacy Rapport! 

We Care, We Protect, We Do Not Share

Wij hebben een diep geloof in het recht op privacy, zeker wanneer het 

om kwetsbare groepen zoals kinderen gaat. Wij garanderen jou onderwijs 

zonder privacyzorgen in een veilige leeromgeving voor leerkrachten 

en leerlingen. Geheel in lijn met ons onderwijs-dna laten we dit graag 

bevestigen door onafhankelijke test- en toetsuitslagen. 

• We Care: Wij gaan zorgvuldig en respectvol met jouw gegevens om. 

 Bij de ontwikkeling van onze producten is privacy het eerste aspect   

 waar we rekening mee houden.

• We Protect: Wij bieden veilige en zekere oplossingen die zijn   

 gecertificeerd door onafhankelijke autoriteiten.

• We Do Not Share: Data is voor ons geen verdienmodel. 

 Wij ontwikkelen onze producten volledig onafhankelijk in eigen beheer.

10 + 


