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De Inspiratiesessie biedt een eerste kennismaking met Presenter. Je ervaart de vele voordelen die

de software biedt om jouw les te verrijken en de interactiviteit te vergroten in jouw klaslokaal. Met

Presenter creëer je op een zeer gebruiksvriendelijke manier je eigen presentaties en educatieve lessen!

Mijn naam is Rik Drinkwaard. Ik ben ruim 10 jaar docent economie geweest. Deze ervaring benut ik graag bij 

het geven van mijn trainingen. Ik weet wat er leeft binnen het onderwijs en wat de dagelijks praktijk van les-

geven inhoudt. Als gecertificeerd trainer mag ik alle officiële Prowise Presenter trainingen voor je verzorgen.

Wil je alle mogelijkheden van Prowise Presenter volledig benutten? 

Volg dan één van mijn trainingen: van een Inspiratiesessie tot een

compleet Train de Trainer traject. Je bepaalt zelf op welke manier

je jezelf of je team wilt trainen. Ook verzorg ik graag de begelei-

ding bij het goed implementeren van de Prowise oplossing

binnen de school.

Hopelijk tot snel!

Rik Drinkwaard

Jij bepaalt

Wil je dat we tijdens deze sessie specifieke

toepassingen behandelen? Geen probleem!

Rik neemt voorafgaand aan de sessie contact

met je op. Zo kunnen jullie samen de inhoud

van de sessie bepalen.

“Na onze inspiratiesessie ben je
geënthousiasmeerd om zelf aan de slag te 

gaan, dat garanderen we!”

Ervaar het zelf

Datum en locatie:

Duur:

Kosten:

 

In overleg

+ 1,5 uur per bijeenkomst

€ 300,- (all-in)
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ZILVER GOUDBRONS

Van inloggen tot een ken-

nismaking met ProConnect: 

Alle basisvaardigheden voor 

het gebruik van Presenter 

komen aan bod. Heb je de 

eindopdracht goed doorlo-

pen? Dan ben je Presenter 

Brons gebruiker en ontvang 

je een certificaat. 

Inloggen in Prowise Presenter
Linken naar werkveld, web-
sites en andere presentaties

Herhalen bewerkmogelijk-
heden

Paginamanager en navigeer-
mogelijkheden

Gebruikersinstellingen
Toevoegen van opties aan 
object

Toepassen van de werkbalk
Bouwstenen toepassen en 
combineren met gereed-
schappen

Annotate functie

Media toevoegen Bewerkmogelijkheden
Importeren en exporteren van 
bestanden (SMART / Active)

Gereedschap (tools)
toevoegen

Presenter toetsenbord Weergave opties

Opslaan, openen en delen van 
presentaties

Gereedschappen combineren ProQuiz

Kennismaking ProConnect Onderdelen van ProConnect Les maken met ProConnect

Presenter didactisch

Nieuws en brainstorm

Je hebt kennis gemaakt met 

de basisvaardigheden voor 

het gebruik van Presenter. 

Nu gaan we dieper in op 

de mogelijkheden die de 

software te bieden heeft. 

Inclusief de werking van 

ProConnect. 

Een stapje verder: naast de 

mogelijkheden van Presen-

ter besteden we aandacht 

aan de opbouw van een 

digitale les. De laatste ont-

wikkelingen van Presenter 

passeren de revue en we be-

spreken hoe je jouw ervaring 

in gaat zetten in de praktijk.

Teamtrainingen

Datum en locatie:

Groepsgrootte:

Duur:

Kosten:

Individuele trainingen

Datum:

Locatie:

Tijd:

Kosten:

 

In overleg

Max. 20 personen

+ 3,5 uur per training

€ 595,- per training (all-in)

 

In overleg

Showroom AENC, Alblasserdam

09.30 tot 13.30 uur, incl. lunch

€ 120,- per deelnemer (all-in)

Individueel detrainingen
volgen?

Dat kan!

Maak optimaal gebruik van Presenter en volg de trainingen Brons, Zilver en Goud. 

Na het behalen van de eindopdracht ontvang je een certificaat als bewijs van

opgedane vaardigheden.



AENC, DE ONDERWIJSSPECIALIST

WWW.AENC.NL

Wil je verzekerd zijn van een geslaagde implementatie van Presenter bij jou op 

school? In vier bijeenkomsten ben je gelijkwaardig aan een gecertificeerde

Presenter trainer, maar dan binnen je eigen team.

Creëer interactie met je leerlingen

of studenten

Lesgeven is geen eenrichtingsverkeer. Of je nu 

Duitse grammatica uitlegt, de werking van de aorta 

toont of een wiskundeformule ontleedt: je wilt 

interactie met je leerlingen of studenten. Want met 

hun reacties kun je peilen of je verhaal ‘landt’, of het 

begrepen wordt. Dát is effectief onderwijzen.

TRAIN DE TRAINER

Inhoud van de training

Tijdens de vier bijeenkomsten ligt de nadruk vooral op je rol als 

trainer. Er wordt veel aandacht besteed aan de implementatie 

van Presenter binnen je eigen organisatie. Hiervoor worden 

handvatten geboden zoals een sjabloon van een implementatie-

plan, een kijkwijzer en trainingsmateriaal. Daarnaast wordt er 

ook aan je eigen Presenter vaardigheden gewerkt.

Na het positief afronden van het traject krijg je een certificaat 

en word je in staat geacht collega’s binnen je eigen organisatie te 

trainen in en te enthousiasmeren voor het gebruik van Presenter.

AENC adviseert over alle audiovisuele 

apparatuur binnen het onderwijs

Interactie in de klas of tijdens een college:

met de juiste audiovisuele apparatuur

ontstaat dat als vanzelf. AENC adviseert

je graag over de vele mogelijkheden.

Van een losse beamer tot een breed

scala aan apparaten die met elkaar

zijn verbonden: wij leveren, installeren

en zorgen dat het werkt. Zodat je er

geen omkijken meer naar hebt.

CT

Ohmweg 65 – 69

2952 BB Alblasserdam (NL)

078 – 69 95 888

info@aenc.nl

Spoorstraat 56f

8271 RH IJsselmuiden (NL)

038 – 33 33 044

info@aenc.nl

Singel 5

2550 – Kontich (B)

089 – 30 88 45

info@aenc.be

WE ALL NEED CONNECTION

Kijk voor al onze audiovisuele onderwijsoplossingen op www.aenc.nl

Maatwerk
Naast het reguliere aanbod verzor-

gen wij ook maatwerksessies. Na een 
zorgvuldige analyse van uw behoefte 
wordt een training afgestemd op uw 

organisatie en het gebruikersniveau 
van uw medewerkers.

Neem contact met ons op voor meer 
informatie over de mogelijkheden.


