
Uw lessen zijn nooit meer hetzelfde met de M2Desk 

M2Desk de ergonomische en multimediale  
    revolutie in het primair onderwijs

Een leslokaal met de M2Desk lijkt op het eerste gezicht niet 

anders dan anders. Totdat de leerkracht of docent het digi-

bord aanzet en de leerlingen met twee knoppen aan de achter-

rand  hun tafel veranderen in een unieke multimediale werkplek. 

Zij plaatsen de touchscreen computer traploos op de gewenste  

afstand, hoogte en in de juiste kijkhoek terwijl het tafelopper-

vak volledig bruikbaar blijft. Met de M2Desk heeft elke leerling of  

student op elk gewenst moment de beschikking over een eigen  

computer. Zo ontstaat er in de klas een dynamiek die kenmerkend is 

voor het moderne onderwijs van de 21e eeuw.

M2Desk & de meerwaarde in school
Bij de M2Desk staat didactische waarde, integratie van ict in het onderwijsleerproces en gebruiksvrien-

delijkheid voorop. Het inzetten van digitaal lesmateriaal heeft alleen kans van slagen als ict-beleid een  

wezenlijk onderdeel uitmaakt van de visie op het onderwijs en de concrete uitwerking ervan in de klas.  

Een leraar die in staat is ict op een juiste manier in te zetten zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs  

verbetert. Positieve effecten treden echter alleen op als docenten voldoende zijn toegerust. M2Desk is dan ook 

een onmisbaar hulpmiddel om ict volwaardig te integreren in elke vorm van onderwijs. 

M2Desk & de didactische waarde
Met M2Desk hebben leerkrachten primair onderwijs en docenten voortgezet onderwijs en middelbaar be-

roepsonderwijs een sterk didactisch hulpmiddel tot hun beschikking. Door de inventieve constructie blijft 

de ruimte op het tafelblad optimaal benut om met boek en computer samen te werken. Er ontstaat een 

vanzelfsprekendheid waarmee boek en computer elkaar afwisselen, aanvullen en versterken.

M2Desk & het digibord
Leerkrachten en docenten hebben met behulp van het digibord op elk gewenst moment overzicht 

over werkzaamheden en vorderingen van hun leerlingen. M2Desk zorgt namelijk voor een volledig  

controleerbare werkomgeving. Op het digibord kunnen zij alle leerlingschermen,  individuele leer-

lingschermen of het leerkracht/docentenscherm tonen en schermen overnemen. Daarmee 

spelen zij op elk gewenst moment actief in op hetgeen de leerling doet. Interactie tussen leer-

kracht, docent en leerling blijft dus altijd een wezenlijk onderdeel van het lesgeven. 

M2Desk & elk schooltype
Voor het primair onderwijs wordt met de M2Desk adaptief onderwijs, zelfstandig leren 

en groepsoverstijgend werken een wezenlijk onderdeel van het onderwijsleerproces. 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden actief 

betrokken bij het zelf plannen van de leeractiviteiten en kunnen de lesstof adequaat 

tot zich nemen. 



       

M2Desk & optimale ergonomie en comfort
Er is gekozen voor een in het tafeloppervlak geïntegreerd tablet en bediening van de muis door middel van de digitale pen. 

Deze manier van werken zorgt voor de juiste houding en kijkafstand van de leerling. Daarnaast ondersteunt het tafelblad 

altijd de arm waardoor de kans op RSI minimaal is. De revolutionaire geoctrooieerde beeldschermverstelling, in combina-

tie met de gebruikte bedieningselementen, zorgen voor het hoogst haalbare ergonomische comfort. M2Desk voldoet 

hiermee, in tegenstelling tot het gebruik van een notebook of netbook, aan de geldende Arbo display richtlijnen.

Door een draadloos en dun toetsenbord is het tafelblad flexibel wat betreft de ruimte van het werkoppervlak. Het tafel-

blad blijft, ook als het beeldscherm opengeklapt is, optimaal bruikbaar. Bovendien genereert de M2Desk geen geluid en 

geen warmte hetgeen bijdraagt aan het bijzondere comfort van het werken met de M2Desk

 Beeldscherm werken
•  Kijkafstand 50 tot 70 cm 

•  Ooghoogte t.o.v. bovenrand beeld 0 tot 10 cm 

•  Hoek van beeldscherm 70 tot 80˚ 

•  Toetsenbord 10 tot 15 cm uit voorkant tafelrand 

 Beeldscherm lezen
•  Leesafstand 30 tot 40 cm

• Hoek van beeldscherm 45 tot 60˚ 

 Beeldscherm schrijven
• Schrijfoppervlak 

 onder een hoek van 10 tot 15˚  

M2Desk & de implementatie in de klas
M2Desk biedt de tools en handvatten in de vorm van professionele begeleiding om 

M2Desk als onderwijsproduct te laten slagen. Elke leerkracht, docent en ict-er  

ontvangt een basis informatiemap met het implementatietraject, technische en 

inhoudelijke informatie over M2Desk en contactgegevens. Bovendien voorziet 

M2Desk in een online-omgeving waar leerkrachten lesmaterialen kunnen vinden 

en ervaringen kunnen delen. Daarnaast biedt M2Desk professionele ondersteu-

ning in de vorm van intensieve begeleiding, instructie, intervisie en workshops. 

M2Desk werkt nauw samen met gecertificeerde onderwijsdeskundigen,  

onderwijsadviesbureau’s en schoolbegeleidingsdiensten die werken con-

form de instructiematerialen en voorlichtingsdocumenten van M2Desk. Zij  

begrijpen als geen ander uw rol als leerkracht of docent als het gaat om 

optimaal gebruik van de computer ten behoeve van de verbetering van de  

kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en de ontwikkeling van uw 

leerlingen in het bijzonder.

www.m2desk.com

M2Desk & de dagelijkse praktijk
Leerlingen werken als vanzelfsprekend met de computer. Ze komen binnen, pakken een accu 

uit de oplader, doen deze in de M2Desk en kunnen meteen aan het werk. Of de leerlingen nu gaan  

lezen, schrijven, rekenen, een toets maken of wiskunde doen, het beeldscherm kan in elke gewenste 

stand geplaatst worden. Er is zelfs een anti-spiek stand. En aan het eind van de schooldag plaatsen de leer-

lingen de accu’s weer in de oplader. De M2desk is de volgende dag klaar voor gebruik. Speciale softwareSpeciale software 

verzekert de leerkracht ervan dat M2Desk altijd stabiel opstart, ongeacht onzorgvuldig gebruik.

M2Desk, een uniek ict-concept voor elke vorm van onderwijs 

 De besparingen

• Besparing op energiekosten

• Besparing van het milieu

• Besparing op inrichting

 • Besparing op schoolmateriaal

• Besparing op beheer

• Besparing op ruimte


