CASE STORY

CROWDBEAMER, EEN ONDERWIJSINNOVATIE
DIE DOET WAT MOET.
De presentaties die docenten van de Aeres Hogeschool Wageningen tijdens de les
gebruiken zijn beschikbaar in een digitale leeromgeving. Ook al kunnen studenten
die presentaties daar ophalen, toch biedt crowdbeamer een belangrijke meerwaarde
voor het delen van informatie tijdens de les. Met crowdbeamer krijgen studenten op
het scherm van de eigen laptop of tablet de informatie te zien die hun docent net
op dat moment toelicht, zonder vooruit te kunnen kijken naar wat straks nog komt.
Bovendien kunnen zij ter plekke commentaren toevoegen om de toelichting van de
docent te bewaren samen met het bijhorende beeld.

“Crowdbeamer gebruiken
gaat echt perfect. Zo
kan ik moeiteloos mijn
presentatielaptop
aansluiten, terwijl voor
mijn studenten het
binnenhalen van de app
en het inloggen op het
crowdbeamer
WiFi-netwerk helemaal
probleemloos verloopt.
Medewerker
Aeres Hogeschool Wageningen

TOEKOMSTGERICHT, INNOVATIEF
EN EEN STERKE BINDING MET HET
WERKVELD
De Aeres Hogeschool Wageningen is
een kleinschalige kennisinstelling die
opleidingen aanbiedt die zich richten
op duurzaam leren en ontwikkelen voor
beroepsonderwijs en bedrijf. Er studeren
ruim 750 studenten, waarvan de helft
voltijds. De grote kracht van de Aeres
Hogeschool opleidingen is de sterke
binding met het werkveld, waarbij het
leren op de werkplek intensief wordt
gecombineerd met het leren aan de
hogeschool.
Het aanbod van de Aeres Hogeschool
Wageningen
omvat
een
reeks
bacheloropleidingen voor de groene
sector (planten, dieren, voeding,
natuur, gezondheid) en de sector
consumptieve techniek (bakkerij, horeca,
food en recreatie), waarbij studenten
worden opgeleid tot docenten voor
het voorbereidend en middelbaar
beroepsonderwijs.

Daarnaast biedt de Aeres Hogeschool
Wageningen ook een aantal AD
(Associate Degree) opleidingen aan,
evenals een professionele master “Leren
en Innoveren” (een absolute topper
onder de masters op het gebied van
onderwijsvernieuwing en –management).
Binnen die opleiding bekwamen
studenten zich in het ondersteunen en
begeleiden van innovatieprocessen in het
onderwijs of van leerprocessen binnen
bedrijven.
ALTIJD OOG VOOR ONDERWIJSINNOVATIES ALS CROWDBEAMER
“Als instituut zijn wij heel sterk gericht op
onderwijsvernieuwing” aldus een medewerker van de Aeres Hogeschool Wageningen, “en willen we ook altijd nieuwe
dingen uitproberen om te zien hoe die
werken en welke toegevoegde waarde
die bieden aan docenten en studenten.
Vanuit die optiek heb ik crowdbeamer
gebruikt met mijn studenten. Zo wil ik
hen de mogelijkheid geven mijn presentatie van heel dichtbij mee te volgen op
het scherm van de eigen laptop of tablet.

UITDAGINGEN
• Technologische
onderwijsinnovaties
introduceren die door
iedereen moeiteloos kunnen
gebruikt worden
• Tijdens het lesgeven aan
grotere groepen studenten
op een vlotte manier iedereen
bereiken
• Vermijden dat studenten
vooruitkijken naar wat straks
nog komt, maar volledig
kunnen focussen op het
verhaal van hun docent

WAAROM CROWDBEAMER?
• Docenten sluiten
crowdbeamer probleemloos
aan tussen hun laptop en de
beamer, studenten kunnen
onmiddellijk aan de slag met
de gratis app op hun laptop
• Docenten hoeven hun
manier van lesgeven niet te
veranderen om rechtstreeks
informatie te delen met hun
studenten
• Studenten krijgen op de
eigen laptop of tablet de
informatie te zien die hun
docent net op dat moment
toelicht, terwijl ze ter plekke
informatie kunnen toevoegen
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Daarbij kunnen zij dan ineens ook alle
andere crowdbeamer functionaliteiten ontdekken: screenshots maken van
de presentatie die ik met hen deel, die
screenshots aanvullen met eigen notities
en headlines markeren.
Crowdbeamer gebruiken gaat echt perfect.
Zo kan ik moeiteloos
mijn presentatielaptop aansluiten op de
crowdbeamer, en voor
mijn studenten verloopt het binnenhalen
van de app, het inloggen op het crowdbeamer WiFi-netwerk
en het volgen van de
presentatie op het
eigen
beeldscherm
helemaal probleemloos. Dat is echt heel
prima!”

Voor lesvormen waarin toelichting door
de docent wordt gecombineerd met opdrachten voor de studenten zou het nog
beter zijn indien studenten konden schakelen tussen notities nemen in de app
en informatie zoeken op het internet of
binnen onze digitale
leeromgeving. Crowdbeamer werkt op dit
moment immers met
een privaat WiFi-net“Voor studenten is het
werk. Ik vind het heel
positief dat het team
heel mooi om op het
rond
crowdbeamer
scherm van hun laptop
hieraan de nodige
of tablet de informatie te
aandacht besteedt, en
zien die ik als docent op
werkt aan een update
dat moment ook voor me
die app-gebruikers ook
internettoegang biedt.
heb. De mogelijkheid om

ter plekke tekst te kunnen toevoegen en mijn
toelichting te combineren
met het bijhorende beeld,
biedt hen echt een meerwaarde.

Crowdbeamer biedt
echt een meerwaarde.
En het helpt natuurlijk ontzettend dat
crowdbeamer ook geSTUDENTEN GAAN
woon doet wat moet.
ONMIDDELLIJK
Net omdat het aanAAN DE SLAG MET
sluiten en opstarten
Medewerker
CROWDBEAMER
van crowdbeamer heAeres Hogeschool Wageningen
“Het gebruik van
lemaal probleemloos
crowdbeamer
past
verloopt, gaan studenheel makkelijk in mijn manier van lesge- ten er ook onmiddellijk mee aan de slag.
ven” vervolgt deze Aeres Hogeschool medewerker, “wat ik persoonlijk heel prettig En om helemaal eerlijk te zijn: heel veel
vind. Voor mijn studenten verandert er opmerkingen heb ik van mijn studennatuurlijk best wel wat, maar die geven ten niet gekregen over het gebruik van
aan dat het wel fijn is om met crowd- crowdbeamer. Dat vind ik veelzeggend,
beamer te werken terwijl ik toelichting omdat het betekent dat crowdbeamer
verstrek. Zij gebruiken de crowdbeamer toch wel een heel gebruiksvriendelijke
app ook wel echt, bijvoorbeeld om noti- oplossing is. Ik merk dan ook dat studenties te maken bij de slides op basis van de ten de crowdbeamer app direct aan het
toelichting die ik tijdens de les geef.
gebruiken zijn met alle toepassingen en
mogelijkheden, én dat ook blijven doen
tijdens de les.”
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