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AWW App uitproberen?Jan Raemaekers
Studentmedewerker Klik op de button en probeer 

AWW App nu GRATIS uit!
Kernteam

“AWW is voor mij een fijne en snelle 
manier om tekst visueel te maken 
samen met je team.”

“Wat een mogelijkheden heb je 
met AWW. Je kunt er mee kleuren, 
tekenen en schrijven.”

AANRADER VALT TEGEN

Raden wij deze tool aan?
Zeker weten! Een interactief 

whiteboard komt altijd van pas.

Gebruiksgemak

Functies & functionaliteit

Sjablonen & templates

Prijs/kwaliteit-verhouding

TOP 10 ONLINE SAMENWERKINGSTOOLS

Bekijk de video hier

ondernemend-onderwijs.nl

Samen met je team visueel aan de slag! Voordelen Nadelen
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Tekenen Lessen NotitiesSamenwerkenCreatieve sessies

Uploaden Beperkt (gratis)

Gemakkelijk Weinig keuze

Interactiviteit 1 werkveld/bord

Deelbaarheid Geen camera

Creatieve vrijheid Grootte van bord

AWW App is geschikt voor:

ondernemend-onderwijs.nl

AWW App
Een gratis online whiteboard waarmee je 
eenvoudig kunt tekenen, samenwerken en 
delen. Ontworpen voor elk type bedrijf of 
onderwijsinstelling. Met AWW App kun je 
gemakkelijk teamleden uitnodigen om samen 
te werken door een enkele URL-link te delen.

Het is je vast wel eens overkomen. Je zit in een online 
meeting en wilt eigenlijk iets uittekenen voor het hele 
team, waarin je team ook kan deelnemen. Echter, met 
een A4 en een pen is het samen delen en deelnemen 
niet mogelijk. AWW App is hiervoor de ultieme oplossing. 
Samen met je team kun je op een interactief whiteboard 
met post-its, pennen, tekst en markeerstiften aan de slag 
gaan. Ook is het leuk en makkelijk om eigen afbeeldingen 
te uploaden. Na de sessie is het bord makkelijk op te slaan 
als afbeelding of PDF. Ons team is vooral te spreken over 
de gebruiksvriendelijkheid, de variatie in mogelijkheden 
en de creatieve aanpak. Ben je benieuwd geworden naar 
de andere tools? Klik dan op de button hiernaast.
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