Casestudy – Zone.College

Upgrade naar Clevertouch
Over Zone.College
Zone.college is ontstaan uit de fusie van AOC Oost en Groene Welle.
In 2018 gingen beide stichtingen op in Stichting Groen Onderwijs
Oost Nederland. Sindsdien verder onder de naam Zone.college.
Zone staat letterlijk voor onder andere gebied, terrein, sector,
specialisme, grond, bodem, regio en landschap. Deze woorden
passen heel goed bij de Groene achtergrond, het Groene DNA van
beide onderwijsinstellingen.

De uitdaging
Binnen het ICT team is Sander verantwoordelijk voor de optimale
werking van de digitale presentatie middelen in de klas van de
scholengemeenschap. “Standaardisatie houden wij hierbij scherp
op het netvlies”. In onze zoektocht naar nieuwe interactieve displays
zat de uitdaging erin dat we als scholengemeenschap het beste
willen leveren voor de investering die gedaan wordt. In de lokalen
hadden we een mix van beamers met whiteboarden en interactieve
schermen welke gewoonweg niet meer voldeden aan de huidige
standaarden en hetgeen we voor ogen hebben om toekomstgericht
gereed te zijn.
De gebruikers, dus leraren en studenten, mochten hier geen
’ last’ van ondervinden. Doel was en is dat techniek hen moet
ondersteunen in lesgeven en leercurve.
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Zone.College

Web

www.zonecollege.nl/

Aantal Scholen

8

Aantal Klaslokalen

250

Aantal Studenten

7500

Aantal Displays

100 (75” en 86”)
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De Oplossing
Onze docenten hebben geen ’eigen’ klaslokalen
en bewegen zich continu van de ene ruimte
naar de andere. Zij worden gestimuleerd om
diverse webtools te gebruiken waardoor, naast
gestandardiseerde software, individuele installaties
worden geminimaliseerd. De Clevertouch
schermen passen bij deze situatie waarbij
onderhoud minimaal en stabiliteit maximaal is.
Techniek moet ondersteunen, dat is ons
uitgangspunt. In samenwerking met onze AV
adviseur kwamen we gezamenlijk uit op de
Clevertouch producten. Kwalitatief sterk, zeer
stabiel en de juiste prijs.

Het resultaat

“Techniek moet
ondersteunen, dat is
ons uitgangspunt.”

“We moesten stabiele
techniek hebben,
geen uitval, displays
die simpelweg altijd
werken.”

Meer weten over de
Clevertouch oplossingen?
Bezoek www.clevertouch.nl
of mail info@clevertouch.nl

De docent geeft actief les, maakt lessen dynamisch en de
interactie tussen student en leraar wordt gestimuleerd. We
merken dat de Clevertouch digiborden zeer goed bevallen.
De technieken die we voorheen gebruikten waren niet
meer toereikend. ’Kwaliteit en stabiliteit kan ik niet genoeg
benadrukken’, vervolgt Sander zijn verhaal refererend naar
een te verwaarlozen uitval. ’We hebben er eigenlijk geen
omkijken naar’.
Het is een stabiele oplossing, in tegenstelling tot anderen
welke we in het verleden hadden. Geluid is ook een
belangrijke eis (bv. luistertoetsen) waar Clevertouch,
met de meest recente modellen, ruim voldoende aan
voldoet. ’Daar zijn wij uitermate content mee’, aldus Sander,
’bovendien is het goed te zien dat het merk continue blijft
ontwikkelen ten gunste van de gebruiker’.

