
 
Persbericht  
 

SMART wint IPON2009 AWARD voor 
beste hardware product PO 
 
Op 8 en 9 april 2009 vond de IPON2009 plaats. Ook SMART stond op deze Onderwijs en 
ICT vakbeurs. 
 
Op de exposantenbijeenkomst die op woensdag 8 april aan het einde van de beursdag 
plaatsvond, werden de IPON2009 Awards uitgereikt. In zes categorieën werden de meest 
innovatieve, kwalitatieve en originele (ICT-)bedrijven bestempeld met een kwaliteitsmerk. 
Zoals aangegeven door de organisatie rondom de IPON Awards, ”worden de awards 
geïnitieerd rondom alle gebieden van het ICT-gebeuren binnen het onderwijs, te beoordelen 
op gebruik, originaliteit, ontwerp, innovatiegehalte, toegankelijkheid, kwaliteit en prijs”.  
 
SMART had de eer om voor de SMART Table de IPON Award voor “Beste innovatief 
(hardware) product PO” in ontvangst te mogen nemen. De jury had de volgende redenering: 
“Het digibord krijgt wel eens het verwijt dat het klassikaal lesgeven zou bevorderen. Iedere 
leerkracht die al wat langer met een digitaal schoolbord werkt, weet dat dit niet zo hoeft te 
zijn. Sommige leerkrachten kiezen ervoor om een (extra) digibord op te hangen in 
bijvoorbeeld een hoek van de klas. SMART heeft nu echter nog een andere oplossing; het 
mobiele, horizontale, digitale schoolbord, de SMART Table. Deze interactieve tafel is 
multitouch, dat wil zeggen door meerdere leerlingen gezamenlijk te gebruiken. Daarnaast is 
de bediening met de handen zeer intuïtief. Het is een krachtig hulpmiddel bij samenwerkend 
leren. Met de meegeleverde educatieve content kan iedereen meteen aan de slag.” 
 
Naar aanleiding hiervan vond de jury deze variant op het digibord innovatief genoeg om de 
IPON Award 2009 te mogen ontvangen.  
 
Bekijk een demo film op http://www.smartboard.nl/nl/producten/smart-table.php 

 
 

http://www.smartboard.nl/nl/producten/smart-table.php�


Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de SMART Table of SMART producten, bel 030-6379387, kijk op 
www.smartboard.nl of mail naar info@smartboard.nl  
 

VSV Algemeen 

VSV International verzorgt de Benelux distributie van multimedia producten voor AV- IT- en kantoorhandel en de industrie, en 

stelt zich als doel steeds een toegevoegde waarde te bieden. VSV verkoopt een brede waaier producten en diensten via een 

netwerk van geautoriseerde dealers en partners, en is de trotse partner en distributeur van SMART Technologies, NEC, 

Omnivex, Lumens en Turning Technologies.  
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Note voor de redactie: 
 

Wilt u meer informatie over SMART of een hoge resolutie foto? Neemt u dan contact op met de afdeling Marketing van VSV 

Nederland. 

 

VSV Nederland 
Duwboot 91 
3991 CG Houten 
030-6379387 
info@smartboard.nl  
www.smartboard.nl  
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