
VOOR IEDERE LEERLING 
DE SLIMSTE OPLOSSING
EEN GOED BEGIN IS HET HALVE HUISWERK
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SUCCESVOLLE  
STUDENTEN

Afstuderen  
Betrokkenheid  
Inzetbaarheid.

ACADEMISCHE  
REPUTATIE

Aantrekkingskracht op 
studenten, docenten en 

financiering.

OPERATIONELE  
EFFICIËNTIE

Systemen en beheer met
systemen en beheer 

met lage kosten.

RISICOBEHEERSING
Voorkomen van dure

beveiligingsproblemen.

HP is ontstaan op de campus van een universiteit. Het hoger 
onderwijs zit dan ook in ons DNA. Wij doen alles voor innovatieve 
onderwijsomgevingen. Door samen te werken met de meest 
vooraanstaande universiteiten ter wereld willen wij onze invloed en 
ons onderzoek op het gebied van 3D-printen, Extended Reality (XR) 
en andere technologie laten gelden en tegelijk (de efficiëntie in) het 
onderwijs verbeteren. 

We werken samen met bekende universiteiten van over de hele 
wereld om technologie en werkelijkheid samen te brengen, om 
plaats te maken voor verbeelding en om de voordelen voor het 
hoger onderwijs zo groot mogelijk te maken:

HP ZET ZICH IN VOOR HET ONDERWIJS
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AMSTELVEEN COLLEGE 
EN HP OPENEN MEDIALAB
In november 2018 opende HP samen met De Rekenwinkel en 
het Amstelveen College het eerste onderwijskundig medialab 
van Nederland. In dit multifunctionele lab worden toepassingen 
van VR, immersive computing, robotica, 3D en pc’s geïntegreerd 
in het onderwijscurriculum. Elf brugklassen, ondersteund met 
lesmateriaal van De Rekenwinkel, volgen daar verschillende 
colleges en workshops.

Het onderwijsprogramma bestaat verder uit het vak 
digitale letteren en er worden in het nieuwe medialab onder 
andere 3D-lessen gegeven. Het medialab wordt ingezet 
ter ondersteuning van de excellentieprogramma’s van de 
vakclusters gamma, bèta en kunsten.

Het medialab heeft onder meer de beschikking over vier 
volledige VR-sets, zes HP Sprouts, 128 laptops, twee 
3D-printers, een HP SLS 3D-scanner en een grote verzameling 
robotica en aanverwante producten.

MOBIEL ONDERWIJS VOOR  
DE EENENTWINTIGSTE EEUW
We bieden een premium ervaring, volledig gericht op het 
ontdekken van nieuwe dingen, wetenschappelijke vraagstukken en 
complete artistieke creativiteit.

VOOR STUDENTEN
We zorgen voor een goede ondersteuning van het mobiele en 
‘connected’ leven van moderne studenten. Diverse krachtige 
analysetools zien erop toe dat ze op schema blijven en dat ze 
sociaal betrokken zijn binnen de campus.

VOOR DOCENTEN EN MEDEWERKERS
We bezorgen docenten en onderwijsassistenten de juiste tools 
voor gedifferentieerd onderwijs en persoonlijke feedback. 
Onderzoekers zullen de Z Workstations en de nieuwste VR- en 
3D-technologie kunnen waarderen. En IT-medewerkers zijn 
gerustgesteld als ze weten dat de studenten apparaten ge-
bruiken die geschikt zijn voor veelvuldig gebruik en batterijen 
bevatten die lang meegaan. 

LET	OP	LAGE	RESOLUTIE	PROEF



TABLET EN LAPTOP IN ÉÉN
Dit apparaat is zo veel meer dan alleen een notebook en tablet met modi 
om te schrijven, te delen en te kijken. Ideaal voor het creëren van content, 
het bekijken en delen van documenten, het schrijven van e-mails en meer.

HP X2 210 G2
De veelzijdige en flexibele x2 210 G2 detachable pc biedt vijf gebruiksmodi voor de prijs van 
één. Deze zuinige en zakelijke 2-in-1 combineert betrouwbare productiviteit met de geringe 
dikte van een tablet. Dat zorgt voor optimale mobiliteit in de les, op kantoor of thuis.
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ONTWORPEN VOOR HET ONDERWIJS
HP heeft verschillende apparaten ontwikkeld die perfect geschikt zijn binnen het onderwijs. Ze zijn gebouwd om mee 
te kunnen met de mobiele, projectgestuurde wereld van het moderne leren. Deze notebooks zijn gemaakt om schade 
als gevolg van vallen, knoeien en schokken te voorkomen. En ze beschikken allemaal over innovatieve tools die 
perfect van pas komen op het gebied van leren en onderwijs.

HP STREAM 11 PRO G4
De stevige en scherp geprijsde HP Stream 11 Pro G4 is ideaal
voor studenten en scholieren zodat ze verbonden blijven met
uiteenlopende applicaties, het lesprogramma, de leraren 
en elkaar. Dit duurzame apparaat is sterk genoeg om elke 
schooldag door te komen. Voorzien van de een lange 
batterijlevensduur.
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HP CHROMEBOOK 11 G6
Help studenten te creëren, samen te 
werken en te leren met dit robuuste 
apparaat met aangegoten rubberen randen 
en versterkte hoeken.

HP CHROMEBOOK X360 11
Speciaal voor echt digitaal onderwijs en met 
een flexibel 360 graden draaibaar scharnier. 
Biedt de beheermogelijkheden, beveiliging 
en het gebruiksgemak van Chrome OSTM.

HP CHROMEBOOK 14 G5
Deze elegante en robuuste Chromebook is 
helemaal klaar voor de toekomst. Voorzien 
van het goed te beheren, veilige en 
intuïtieve Chrome OSTM.

HP CHROMEBOOK 11 G6

HP PROBOOK X360 11 
EDUCATION EDITION
Verbeter de onderwijsresultaten, bespaar docenten tijd en zorg dat 
leerlingen geïnteresseerd en bij de les blijven. Van de krachtige, 
robuuste en flexibele HP ProBook x360 11 EE maak je eenvoudig 
een notebook, tablet, standaard of tent en het apparaat is handig 
voor thuis of op school.
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DE BESTE KWALITEIT

GOED BEVEILIGD

OP MAAT GEMAAKT

NOOIT ZONDER 
HARDWARE

EIGEN WEBSHOP

OPTIMALE
ONDERSTEUNING

ÉÉN  
AANSPREEKPUNT

KOPEN OF HUREN

GOED VERZEKERD

ALLES ONDER CONTROLE

DE PARTNERS BIEDEN: HP BIEDT:
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DE HP CAMPUS PARTNERS BIEDEN:

ÉÉN
 AANSPREEKPUNT

Bij vragen is er één 
aanspreekpunt zodat er 

altijd snel een antwoord is.

OPTIMALE 
ONDERSTEUNING
Altijd snelle en accurate 

hulp bij vragen rondom het 
device, de software, kopen 

of huren, de webshop en 
schade en diefstal.

EIGEN 
WEBSHOP

Elke partner heeft 
een eigen webshop 
waarop de devices 
en de bijbehorende 

prijzen zichtbaar zijn.

GOED 
VERZEKERD

Altijd snel een 
oplossing bij 

diefstal of schade.

KOPEN OF 
HUREN

Ouders kiezen zelf of 
ze de devices willen 

kopen of huren.

CAMPUSSHOP.NL
Maakt gepersonaliseerd 

en digitaal leren voor elke 
leerling bereikbaar. 

Op maat in te richten voor 
elke school.

Kijk op www.campusshop.nl

STUDYWISE
Het fundament voor digitaal 
onderwijs. Studywise zorgt 
voor de randvoorwaarden 
zodat u klaar bent voor het 

onderwijs van morgen.

Kijk op www.studywise.nl

CHOOSEIT
Wij faciliteren digitaal lesgeven 

op school. Met passende 
devices tegen gunstige 

voorwaarden en door het 
leveren van service op maat.

Kijk op www.chooseit.nl

BOEKLOOS
Zet ICT succesvol in het onderwijs 
in. Iedere leerling een passende 
laptop. Boekloos is onderdeel 
van Buyitdirect, making IT fit 

for everyone.

Kijk op www.boekloos.nl

We hebben een specifiek productportfolio dat gericht is op 
educatie en al jaren zijn kracht bewijst. Samen met onze partners 
ontzorgen wij zowel scholen, leerlingen en hun ouders rondom de 
aanschaf en het gebruik van notebooks. Ook wel bekend als het 
‘Bring your own device’ concept.  Vanaf het eerste leerjaar in het 
voortgezet onderwijs werken de leerlingen met een eigen device 

op school. Om de juiste keuze voor uw school te maken kan HP 
samen met een van de Campus Partners u adviseren over het 
device dat past bij uw school en welke systeemeisen nodig zijn 
om alles uit de lesmethoden te halen. Daarnaast zijn de partners 
gespecialiseerd in het ‘ontzorgen’ van dit gehele traject. Van 
aanschaf, tot diefstal, tot advies. Maakt u zich geen zorgen.

HP CAMPUS PARTNERS
HP streeft er altijd naar om technologie te maken die voor elk individu, elke organisatie en alle gemeenschappen 
ter wereld een betere levensstandaard creëert. Dat motiveert ons en inspireert ons om te doen wat we doen en te 
maken wat we maken.
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WAT KAN HP VOOR U BETEKENEN?
Meer weten over de mogelijkheden van HP Educatie en de HP Campus Partners? Heeft u 
een vraag over digitaal lesgeven of over wat Bring your own device voor uw organisatie kan 
betekenen? Neem dan contact op met één van onze educatie specialisten.
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Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

HP BIEDT:

ALLES ONDER 
CONTROLE

We maken technologie  
om het leven voor 
iedereen beter te 

maken en verrassende 
ervaringen te  

kunnen bieden.

DE BESTE  
KWALITEIT

We leveren producten binnen 
het Educatie productportfolio 

van topkwaliteit. Zo zijn ze 
bestand tegen schokken 
en stoten, vuil en stof en 
temperatuurverschillen.

GOED  
BEVEILIGD

We staan met al onze 
producten bekend om 
de veiligheid ervan en 

al onze devices zijn 
dan ook uitstekend 

beveiligd.

OP MAAT 
GEMAAKT

Samen met u kijken  
we naar uw wensen 

over producten 
en software en de 

mogelijkheden binnen 
uw organisatie.

NOOIT ZONDER 
HARDWARE

Leerlingen hoeven 
nooit iets te missen 

want we zorgen altijd 
voor vervangende 

onderdelen of 
devices.

EDUCATIE@HP.COM

HP.NL/ONDERWIJS
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