HP raadt Windows 10 Pro aan.

HP Onderwijs

Betrek leerlingen met de HP Learning Studio
De HP Learning Studio brengt state-of-the-art onderwijs
technologie naar het klaslokaal, waar leerlingen en
onderwijzers op elk niveau kunnen leren hoe ze de
modernste tools gebruiken om probleem oplossend te
werken en unieke leerervaringen te creëren.

Wat helpt de
Learning Studio
leerlingen bereiken?
Identificeer en benoem
problemen uit echte wereld
Werk in teams om deze
problemen op te lossen
Ontdek meerdere
mogelijke antwoorden
Test en evaluëer zelf de
oplossingen

Het is een creatieve, samenwerkende ruimte waar
leerlingen ontwikkeling en creatie van producten leren
ontdekken om praktische, meetbare resultaten te behalen.
Hardware en software van industrie leiders HP en Microsoft
helpt om dit creatieve proces te faciliteren.

Welke doelen heeft
de Learning Studio
voor leerlingen?
Bereid leerlingen voor op
succesvolle 21st-century
carrières in wetenschap,
technologie, engineering, kunst
en wiskunde (STEAM)
Moedig leerlingen aan om te
onderzoeken, denken, vragen
en innoveren
Leer leerlingen hoe ze
productief samen kunnen
werken in teams

Welke
vaardigheden en
activiteiten oefen
je?
•
•
•
•
•
•

Ontwerpen bedenken
3D design
Visuele communicatie
Digitale storytelling
Uitvinden
Sociaal ondernemen
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HP Learning Studio Bundel
HP Learning Studio is een complete oplossing, inclusief professionele training, online
community support en het allernieuwste op het gebied van computers en 3D print
technologie.

1

Producten*

Basisonderwijs

HP Learning Studio bevat de Sprout Pro by HP, inclusief een HP 3D
Capture Stage, een 3D Printer, een laadkar en 10 mobiele
apparaten specifiek voor elk onderwijsniveau.

x10

Tien HP laptops met
School Pack software

OF
Middelbare School

Dremel 3D Printer

x10

Tien HP laptops met
School Pack software

OF

x10

Beroepsonderwijs
Tien HP mobiele
werkstations

EN

HP 3D Capture Stage

Laadkar
(verschillende modellen)

Sprout Pro by HP

2

Services

Toegang to Digital Promise Global
online teacher community

Professional development
training door De Rekenwinkel

De Digital Promise Global online community biedt
toegang voor docenten en beheerders, met web-based
training mogelijkheden en een schat aan
docentengidsen, lesplannen en leeractiviviteiten.

Een volledige dag training door het team van De Rekenwinkel
zal helpen bij de installatie van de hardware voor de IT-afdeling,
en de docenten trainen bij het gebruik van de middelen en
lesmaterialen.

Meer willen weten?
Bezoek http://www.hp-sprout.nl of neem contact met
ons op voor meer informatie.
* Product assortments subject to change.
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