
Alle oefen- en toetsresultaten  
in één overzichtelijk dashboard

Momento 

Als leraar zicht krijgen op waar een leerling in de leerlijn staat? Afhankelijk 

van het aantal gebruikte methoden, applicaties en digitale leermiddelen 

zorgt dit voor flink wat keren inloggen, doorklikken en administratieve last. 

Het was de aanleiding voor het ontwikkelen van Momento. Het doel van 

branche-initiatief Momento is om leraren in staat te stellen nog beter in te 

spelen op de leerbehoeften van kinderen én om de administratieve last bij 

leraren te verminderen.

Momento is een initiatief van

> MEER WETEN OVER MOMENTO 
EN DE MOGELIJKHEDEN?

Bekijk dan het filmpje op www.momento.nl 
of neem contact op met uw verkoopadviseur.

De 4 
basispijlers
1. Momento is een belangrijke ondersteuning  

voor de leerkracht in de digitalisering  
van het onderwijs.

2. Momento geeft inzicht, overzicht en analyse. 
Uniform, betrouwbaar en actueel.

3. Momento ondersteunt alle digitale leer- 
middelen en is vak- en methodeoverstijgend.

4. Momento is in te zetten binnen elke  
schoolvisie en werkwijze

Het Momento dashboard toont welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, 

ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Doordat Momento administratieve taken overneemt, heeft 

de leerkracht meer tijd voor het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerlingen. Hierdoor kan de 

leerkracht in de dagelijkse onderwijspraktijk beter anticiperen op behoeften van leerlingen. Momento is een 

hulpmiddel om recht te kunnen doen aan verschillen. 

VOOR ELKE SOORT SCHOOL, IN ELK STADIUM, GESCHIKT

Momento kan zo ingezet worden dat het altijd aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van de 

school. Of u nu klassikaal les geeft, kindgestuurd werkt of individuele leerroutes hanteert, Momento sluit 

aan. Werkt u als school al geheel digitaal of gebruikt u de digitale middelen alleen voor de verwerking van uw 

lesstof? Momento is een prettige aanvulling die elke leerkracht werk uit handen neemt. Bent u als school ook 

geïnteresseerd in bijbehorende leerlingdevices? Hiervoor introduceert Momento de speciale Momento Device 

deals waarover u meer leest op de volgende pagina.

“Als je digitalisering van het onderwijs wilt bevorderen, 
dan moet je barrières wegnemen. Slechts één keer inloggen 
om leerresultaten te zien, is daar een mooi voorbeeld van.”



MEER DAN ALLEEN EEN DEVICE 

Naast een device naar keuze, krijgt u een aantal  

slimme features om uw content snel en eenvoudig  

op te starten. Dat maakt de device deal tot een  

totaaloplossing waarmee u een volgende stap kunt  

zetten in de digitalisering van uw onderwijs. 

Inclusief de volgende features

> Basis digitale leer- en werkomgeving (MOO LT of ZuluConnect) 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.

 

De partners van Momento introduceren 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. 

NIEUW: Momento Device deals
Een device naar keuze voor de aantrekkelijkste prijs

> INTERESSE?
De devices zijn nu al te bestellen via uw  
verkoopadviseur en worden in het nieuwe 
schooljaar door de ICT partner van uw  
schoolleverancier geleverd.

GEEN
BORG OF 

ZEKERHEIDS-
STELLING

CHROMEBOOK TOUCH
• Looptijd 4 jaar
•  11,6” LED, 170° klapbaar, 

touchscherm
• ChromeOS

CHROMEBOOK TABLET
• Looptijd 4 jaar
•  9,7” IPS multi touch
• ChromeOS

WINDOWS NOTEBOOK
• Looptijd 4 jaar
•  11,6” LED, 170° klapbaar, 

touchscherm
• Windows 10

€75
incl. BTW

€90
incl. BTW

€95
incl. BTW

Nieuw!

ANDROID TABLET
• Looptijd 3 jaar
• 10,1” IPS multi touch
• Android 6.0

€50
incl. BTW

CHROMEBOOK
• Looptijd 4 jaar
•  11,6” LED, 170° klapbaar, 

non-touchscherm
• ChromeOS

€70
incl. BTW

 

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 digitale leer- en  

werkomgeving.


