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LEARN
ANYWHERE
Het onderwijs staat voor nieuwe uitdagingen. 
Hoe zorgen onderwijsinstellingen ervoor dat 
de lessen altijd door kunnen gaan, ongeacht 
de omstandigheden en zonder dat dit ten 
koste gaat van de kwaliteit van onderwijs? 
Technologiegiganten Epson, Logitech, Extron 
en Smit Visual ontwikkelden een flexibele 
samenwerkingsoplossing die een natuurlijke 
manier van lesgeven ondersteunt - zelfs in situaties 
waarbij sommige leerlingen fysiek aanwezig zijn en 
anderen de les vanuit huis volgen.

HET BESTE VAN 
ANALOOG EN DIGITAAL

Learn Anywhere combineert een groot,  
analoog schrijfoppervlak met een 
enorm interactief projectieoppervlak. 

VOOR HET ONDERWIJS 
ONTWIKKELD

Om het lesgeven op afstand zo natuurlijk mogelijk te laten 
verlopen, maakt de oplossing gebruik van Microsoft Teams 
en twee verschillende Logitech camera’s: 

• Wanneer de docent klassikaal iets uitlegt, zien de 
studenten thuis het beeld van de overzichtscamera, die 
op de docent gericht is. Ze zien en horen dus precies 
wat ze ook zouden zien en horen wanneer ze fysiek 
aanwezig zouden zijn. 

• Wanneer de docent aantekeningen maakt op het 
whiteboard, krijgen de studenten thuis het beeld 
van de contentcamera te zien. De slimme ‘content 
enhancement’-functionaliteit van Microsoft Teams zorgt 
ervoor dat de docent het zicht op de aantekeningen 
niet blokkeert. 

• Wanneer de docent een digitale presentatie 
geeft, kunnen studenten thuis kiezen tussen de 
directe digitale stream van de presentatie en de 
overzichtscamera.

• De rechterzijde van het whiteboard kan worden 
gebruikt om de afwezige studenten op weer te geven, 
zodat er een natuurlijke interactie mogelijk blijft.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Bij het binnenlopen van het klaslokaal registreert de 
bewegingssensor activiteit en is het systeem direct 
gebruiksklaar. Er is geen gespecialiseerde kennis of 
training nodig.

LAGE INVESTERINGSKOSTEN

Vergeleken met andere geavanceerde samen-
werkingsoplossingen, zijn de initiële investeringskosten 
voor Learn Anywhere laag. Tegelijkertijd is er geen 
concurrerende oplossing in de markt die 
dezelfde, op het onderwijs toegesneden, 
functionaliteit biedt.

INTERESSE?
Kijk voor meer informatie op 

www.learn-anywhere.nl
www.learn-anywhere.be

Analoog

DIGITAAL


