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Laat uw leerlingen  
waar dan ook leren

Handhaaf uw hybride 
onderwijsvorm met  
Windows 10-apparaten
 

Een van de belangrijkste lessen van het afgelopen jaar is 

dat leren echt overal kan plaatsvinden. In Nederland liepen 

we reeds voorop wat betreft digitaal onderwijs, maar als 

gevolg van de wereldwijde crisis, nam de digitalisering 

in ons onderwijs een enorme vlucht. Hybride leren 

vormt vandaag de dag dan ook de nieuwe norm. Om 

die te handhaven, moet u kunnen vertrouwen op veilige, 

toegankelijke apparaten waarmee leerlingen zowel online 

als offline kunnen werken. De ideale leeromgeving biedt 

dan ook een breed scala aan hulpmiddelen en functies 

om leerlingen bij de les te houden. Hybride onderwijs is 

met andere woorden gebaseerd op een goed doordachte 

infrastructuur. Het is het nieuwe normaal en een weg die 

scholen moeten inslaan, om leerlingen een succesvolle 

toekomst te schenken. 

Studywise biedt uw onderwijsinstelling in samenwerking 

met Microsoft een effectief, toegankelijk en veilig platform 

om leerlingen goede resultaten te laten behalen, waar ze 

zich ook bevinden. We helpen u in de opbouw van een 

duurzame hybride onderwijsvorm en houden daarbij 

rekening met specifieke behoeften door middel van 

betaalbare apparaten en gratis oplossingen waarmee 

leerlingen online worden beschermd. 

Windows 10 voor educatie biedt de beste hybride 

leerervaringen voor leerlingen, maakt het gemakkelijk om 

overal te leren en maakt het voor scholen mogelijk om 

apparaten eenvoudig te configureren en beheren, zelfs op 

afstand. Ontdek in deze gids hoe Studywise en Microsoft 

de veelzijdige mogelijkheden van goed presterende, 

betaalbare Windows 10 apparaten voor u faciliteert.



Het digitale 
klaslokaal 
binnen 
handbereik

Scholen die met succes zijn overgestapt op afstands- en 

hybride onderwijs hebben heel wat zaken gemeen. Naast 

veerkrachtige leerkrachten, behendige schoolleiders en 

hardwerkende leerlingen, maakten ze allemaal gebruik 

van specifiek voor het onderwijs ontwikkelde technologie. 

Zo zijn Windows 10-apparaten speciaal ingericht voor 

het onderwijs. Docenten en leerlingen hebben zo altijd 

en overal toegang tot innovatieve hulpmiddelen. De 

gepersonaliseerde apparaten zijn bovendien zowel voor 

fysieke lessen als lessen op afstand ontwikkeld. 

Studywise biedt uw leerlingen en hun ouders Windows 

10-devices aan tegen een aantrekkelijke prijs, inclusief 

garantie en schadepakketten. Bovendien kunnen we ook 

de inrichting en support voor al deze apparaten inrichten, 

waardoor we digitaal onderwijs voor al uw leerlingen 

bereikbaar maken. Zo kunt u zonder zorgen en hindernissen 

onderwijs aanbieden. 

Alles voor een wendbaar hybride 
onderwijssysteem

De juiste apparatuur is essentieel voor lesgeven op afstand. 

Bovendien moeten dergelijke devices ook tegen een stootje 

kunnen, moeten ze altijd en overal werken en moeten ze 

makkelijk zijn in gebruik. Ook een lange levens- en accuduur, 

stevige scharnieren en een valbestendige behuizing zijn 

belangrijk. Met Studywise krijgen uw leerlingen de keuze 

uit enkele specifieke opties per opleiding, waardoor 

compatibiliteitsissues, security-problemen en tijdsverlies 

voor uw IT-team verleden tijd zijn. De ideale devices worden 

bepaald op basis van de behoeften van uw leerlingen.



Windows 10-devices specifiek 
voor het onderwijs
 
Windows 10-lesapparaten zijn ontwikkeld met 
en gebouwd voor het onderwijs. Ze bieden een 
gepersonaliseerde manier van leren en maken 
van uw leerlingen de drijvende kracht in hun eigen 
leerproces. Dankzij haarscherpe ingebouwde 
webcams en ruisonderdrukkende microfoons zijn 
docenten altijd dichtbij en is elk contact glashelder. 
Deze apparaten ondersteunen bovendien mobiele 
data, zodat leerlingen ook online lessen kunnen 
bijwonen zonder internetverbinding thuis. Dankzij 
de accu die de hele dag meegaat, kunnen leerlingen 
overal in huis én zonder onderbrekingen werken.

Ingebouwde toegankelijkheid
 
Windows-apparaten bevatten standaard ingebouwde 
toegankelijkheidshulpmiddelen, waardoor docenten 
eenvoudiger gepersonaliseerde instructie kunnen 
geven. Er is een breed scala aan functies beschikbaar 

waarmee huiswerk en leren toegankelijker worden. 
Concentratiehulp, schermlezers, spraak naar tekst 
of liveondertitels? Onze apparaten ondersteunen 
het allemaal en dat eenvoudig van thuis uit.

Uitgebreide 
beveiligingsfuncties
 
Ingebouwde antivirus, antimalware en anti-
phishing. Windows-devices hebben heel wat in hun 
mars om leerlingen en docenten te beschermen. En 
dat is ook nodig, want door onlineonderwijs kan de 
veiligheid van leerlingen op een ongekende manier 
in het geding komen. Van verstoringen tijdens 
de les tot gegevensschendingen. Windows 10 
biedt uitgebreide, ingebouwde bescherming. Dit is 
tevens geheel gratis. Windows-apparaten bevatten 
standaard ingebouwde beveiligingsfuncties, 
waardoor leerlingen meteen beschermd zijn zodra 
ze hun apparaat aanzetten.



Studywise: 
‘supporter’ van het 
digitale klaslokaal

Digitaal onderwijs voor al uw leerlingen beschikbaar 

stellen is geen eenvoudige opgave. Een eigen device 

aanschaffen is immers niet voor elke leerling weggelegd. 

En devices beschikbaar stellen vanuit uw school betekent 

een enorme investering die bovendien kan zorgen 

voor een hoge beheerslast en aanbestedingsplicht. 

Studywise biedt uw onderwijsinstelling en leerlingen een 

oplossing op maat. Dankzij onze webshop creëert u heel 

eenvoudig de mogelijkheid voor ouders en leerlingen 

om voordelig en snel een passende laptop, tablet of 

accessoires te bestellen, inclusief uitgebreide garantie 

en schadepakketten. Zo kunt u zich opnieuw richten op 

het aanbieden van onderwijs.bieden van onderwijs aan de 

leerlingen of studenten. 



Het perfecte device dankzij een 
doordachte analyse
 
Met Studywise krijgen uw leerlingen de keuze uit 
enkele specifieke devices per opleiding. Hierdoor 
zijn problemen met updates, verouderde technologie 
of niet passende hardware verleden tijd zijn. Dankzij 
een uitgebreide analyse staan de behoeften van uw 
leerlingen steeds voorop bij het bepalen van het voor 
hen meest geschikte device. Meteen aan de slag met 
alle benodigde tools? Studywise verzorgt op verzoek 
ook de configuratie van alle devices.

Reken op onze experts
 
De integratie van nieuwe, innovatieve onderwijstools 
en -oplossingen vraagt heel wat expertise. Met 
Studywise valt de service en support hiervan 
volledig op de schouders van onze experts.  Via de 
webshop, per mail of telefonisch kunnen leerlingen 

of ouders problemen melden en krijgen ze altijd snel 
een passende oplossing. Onze service en diensten 
bieden ondersteuning tijdens de hele lifecycle.

Stap zorgeloos over op digitaal 
onderwijs
 
Wanneer een device defect raakt, wilt u dat deze snel 
gerepareerd wordt en een leerling direct over een 
vervangend apparaat beschikt, zodat het leerproces 
kan doorgaan. In de standaardgarantie voor devices 
zit zelden een schadedekking voor ernstige schade. 
Bij Studywise leveren we de beste garantie op alle 
Windows 10 apparaten zonder eigen risico. Ook 
bieden we schadepakketten aan waar val-, vloeistof- 
of breukschade in is meegenomen zonder eigen 
risico. U kunt bij ons dan ook terecht voor advies 
over hulpmiddelen waarmee u de continuïteit van 
het leerproces ondersteunt.



Uw school 
aansluiten 
bij Studywise?

www.studywise.nl

Dat kan héél eenvoudig! 
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