
Optimaal leren en organiseren op basis 

van inzicht in leeropbrengsten

Volgens de visie van Momento kunnen onderwijsprofessionals zelf bepalen met welke 

educatieve content, op welke wijze (digitaal, folio of blended) en met welke leermiddelen 

zij willen werken. 

Maar tegelijkertijd moeten zij kunnen profi teren van de voordelen van een overkoepelend 

dashboard waarin de leerresultaten van alle methoden in één oogopslag getoond worden. 

Vanuit deze visie is het Momento dashboard ontwikkeld.

� Het centraal stellen van úw visie op leren

� Kiezen voor het werken vanuit een doordachte leerlijn

� Maximale keuzevrijheid in content, leermiddelen en devices

� Optimaal leren en organiseren op basis van inzicht in leeropbrengsten

Het Momento dashboard
Geeft in 3 kliks oefen- en toetsinzicht, overzicht en analyse

Vormt de basis voor het maken van (gepersonaliseerde) handelingsplannen 

Oefen- en toetsresultaten worden apart weergegeven

Ondersteunt alle digitale leermiddelen

In te zetten binnen elke werkwijze en visie

oefen- en toetsresultaten worden 

apart weergegeven

Overzicht van oefen- en toetsresultaten van de groep

Inzicht in individuele oefen- en toetsresultaten

Interpretatie en organisatie, de basis voor handelingsplannen

Kiezen voor Momento, is kiezen voor de juiste methode. 

Methoden ontwikkeld door professionals, vanuit visie, 

een doordachte leerlijn en bewezen didactiek.

visie op leren educatieve content organisatie
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visie op leren educatieve content organisatie

overzicht van de 

moeilijkste oefeningen

24/7 een actueel overzicht

stel zelf de gewenste 

periode in

het dashboard is vak- en 

methodeonafhankelijk

eenvoudig wisselen bij 

combinatieklassen

in één oogopslag overzicht 

hoe uw groep ervoor staat

klik op een leerling voor 

individuele resultaten

ook op leerlingniveau

onderscheid in 

oefen- en toetsresultaten

snel en eenvoudig terug naar het 

groepsoverzicht

24/7 een actueel overzicht

kies zelf of je Nouts resultaten voor 

alle vakken of per vak wilt zien

met één klik kom je in de 

resultatenmonitor van de uitgever

overzichtelijke weergave van het 

foutpercentage per les

per vak inzichtelijk waar 

Nout hulp nodig heeftoefen- en toetsanalyseoefen- en toetsoverzicht oefen- en toetsinzicht

De totaaloplossing van een overkoepelend dashboard, 

de beste educatieve content en snelle devices.
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Digitaal leren aansluitend

op uw visie op leren.

Compleet digitaal aanbod voor alle vakgebieden.

Alle leerresultaten in één dashboard.

De beste devices voor het onderwijs.

Gratis online startportaal (DLWO).

Ondersteuning van ICT specialist.

Wanneer u Momento devices gebruikt, kunnen u en uw leerlingen 

de content van deze methodes bovendien snel en eenvoudig 

benaderen vanuit het gratis startportaal.

Analyseren van de oefen- en toetsresultaten doet u in de omgeving van de uitgeverij. 

Met 1 klik komt u vanuit het Momento dashboard, zonder opnieuw in te loggen, in deze omgevingen terecht.

snel vanuit de uitgeverij 

omgeving terug naar 

het Momento dashboard



  

 

Digitaal leren, hoe organiseer ik dat?

Momento biedt overzicht, inzicht en analyse. Maar een absolute voorwaarde om het maximale 

uit Momento te halen is dat de educatieve content snel en stabiel beschikbaar is op een device 

in de klas. Hoe organiseert u dat? Door een perfecte samenhang te creëren tussen:

� Devices

� Een digitale leer- en werkomgeving

� Infrastructuur & beheer

De partners van Momento bieden hiervoor de perfecte oplossing.

Momento Device Deals

Momento introduceert een nieuwe, speciaal voor het onderwijs geselecteerde 

lijn leerlingdevices tegen aantrekkelijke voorwaarden en prijzen. U kiest zelf uit de merken 

Acer, Dell, HP of Lenovo. Onze ICT-partners voorzien u graag van advies.

De 7 garanties van de 

Momento Device Deals

1      Laagdrempelig de volgende stap zetten in digitalisering

2      Device- en content onafhankelijk

3      Keuzevrijheid; breed aanbod A-merk devices tegen een scherpe prijs

4      Eenvoudige en heldere afspraken over levering en betaling

5      Geen ingewikkelde borgconstructies of zekerheidsstelling!

6      Gerenommeerde en betrouwbare leverancier

7      Inclusief een basis digitale leer- en werkomgeving (DLWO)

Inclusief de volgende features:

� Basis digitale leer- en werkomgeving om content eenvoudig op te starten

� Toegang tot en koppeling met Momento dashboard

� Basispoort koppeling met aan Momento gekoppelde educatieve content

� Service en support op device niveau (garantie en servicedesk ondersteuning)

� Instructie portal met handleiding/video uitleg over hoe device zelf op te nemen in het 

school netwerk

� 2 Jaar standaard garantie (carry-in of Pick- up and return afhankelijk van gekozen device)

� 3e en 4e jaar zijn optioneel af te nemen tegen een eenmalige meerprijs

Inclusief startportaal voor 

leerkracht en leerling
Wanneer u kiest voor één van de Momento Device Deals, krijgt u automatisch toegang tot een 

online startportaal (een basis digitale leer- en werkomgeving: MOO LT of Zuluconnect) voor 

leerlingen en de leerkracht. Hiermee heeft u met een enkele inlog toegang tot alle educatieve 

software die u gebruikt en het Momento dashboard.

Lokale infrastructuur

Of u nu werkt met desktops of een Momento device, lokaal of (gedeeltelijk) in de cloud, om 

optimaal met uw educatieve content en Momento te kunnen werken heeft u altijd een lokale 

infrastructuur nodig. En een partner voor het beheer, service en support. Wij bieden, via 

Heutink ICT en de Rolf groep, compleet beheer, service en support van uw lokale infrastructuur 

en mobiele devices, inclusief de vereiste netwerkcomponenten. Allemaal tegen een vaste prijs 

per jaar, afhankelijk van het aantal leerlingen op uw school.

Hiermee zijn de volgende zaken goed geregeld:

� Snel internet

� Betrouwbare ICT-omgeving

� Overal en altijd WiFi

� Beheer van vaste en mobiele devices

� Volledige ondersteuning van een ICT-specialist in het onderwijs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw schoolleverancier: Heutink, Reinders of de Rolf groep.

Vragen & contact

info@momento.nl

Momento is een initiatief van:

visie op leren educatieve content organisatie

www.momento.nl

Prijs instapmodel 

(incl BTW)

Model

Looptijd

Scherm

Touch

Besturing

Max. standby

€ 50

Tablet

3 jaar

10,1” IPS

multi touch

Android 5.1

10 uur

€ 70

Chromebook

4 jaar

11,6” LED, 170° klapbaar 

non-touch

Chrome OS

10 uur

€ 90

Chromebook touch

4 jaar

11,6” LED, 170° klapbaar 

touch

Chrome OS

10 uur

€ 90

Windows notebook

4 jaar

11,6” HD

touch 

Windows 10 education StF

10 uur

€50
incl. btw

€70
incl. btw

€90
incl. btw

€90
incl. btw

Meer informatie op www.momento.nl of neem contact op met uw schoolleverancier.

Naast instapmodel ook andere merken en modellen beschikbaar tegen meerprijs. 


