
M2Desk & de meerwaarde in scholen en op universiteiten
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 praktijk. Een 

docent 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 niet alleen docenten voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteiten, maar ook 

docenten op ROC en in het volwassenenonderwijs een sterk didactisch hulpmiddel tot hun beschik-

king. 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. Studenten worden actief betrokken bij het zelf plannen 

van de leeractiviteiten en kunnen de lesstof adequaat tot zich nemen.

Docenten hebben met behulp van het digibord op elk gewenst moment overzicht over werk-

zaamheden en vorderingen van hun studenten. M2Desk zorgt namelijk voor een volledig con-

troleerbare werkomgeving, zodat docenten op elk gewenst moment actief kunnen inspelen 

op hetgeen de student doet. Interactie tussen docent en student blijft dus altijd een wezenlijk 

onderdeel van het lesgeven. 

M2Desk & PoE - Power over Ethernet
M2Desk-Flex kan optioneel worden gevoed via Power over Ethernet (PoE). Dit betekent 

dat u slechts één enkele kabel naar de M2Desk-Flex brengt die de unit voorziet van 

netwerkcommunicatie en stroom. Hiermee vereenvoudigt u uw infrastructuur en 

krijgt u een ongekend hoge beheersbaarheid op hard en softwaregebied. Het ener-

gieverbruik van M2Desk is slechts 11 Watt, waardoor u op één enkele stroom-

groep tot 120 computers tegelijk kunt aansluiten, terwijl deze computers vol-

waardig en lokaal draaien onder bijvoorbeeld Windows 7 Ultimate.

M2Desk  multimediale en multifunctionele    
    werkplekken voor het hoger onderwijs 

Of het nu gaat om voortgezet onderwijs, MBO, HBO, univer-

siteiten of ROC, de computer neemt steeds meer een cen-

trale plaats in. Aan werkplekken worden andere eisen gesteld 

en ruimtes worden steeds meer multifunctioneel inzetbaar. 

In een leslokaal met de M2Desk veranderen de studenten in 

een handomdraai hun tafel in een unieke multimediale werkplek.  

Elke student heeft op elk gewenst moment de beschikking over een 

eigen computer. En docenten hebben de beschikking over een digi-

bord waarmee zij in combinatie met de M2Desk een sterk didactisch 

middel in handen hebben. Zo ontstaat er een dynamiek die kenmerkend 

is voor het moderne onderwijs van de 21e eeuw.

M2Desk richt snel en efficient elke ruimte in



       

M2Desk & optimale ergonomie en comfort
De revolutionaire geoctrooieerde beeldschermverstelling, in combinatie 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. Het tafelblad 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˚ 

 Voordelen van M2Desk
• Combi papieren en digitale toets

• M2Desk werkt 100% geluidloos

• M2Desk genereert geen warmte

• M2Desk biedt een volwaardige computer

• De M2Desk Tumble-Table is ultra mobiel 

• Flexibele inzet van de ruimtes

• Snelle montage en demontage in 2 minuten

• Gebruik van semi-permanente bekabeling

M2Desk & ruimte
M2Desk-Flex: is een inbouwunit die in ieder willekeurig bestaand of nieuw tafelop-

pervlak geïntegreerd kan worden. Met M2Desk-Flex in combinatie met de speciaal 

daarvoor ontwikkelde ultra mobiele Tumble-Table bouwt u in slechts één dag een 

ruimte om in een toets- of examenlokaal met 300 werkplekken. Na afloop de-

monteert u weer net zo gemakkelijk de tafels en heeft u de ruimte weer tot uw 

beschikking voor andere doeleinden. 

M2Desk & Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen wilde graag een ruimte creëren waarin  

papieren en digitale tentamens kunnen worden afgenomen. Daar-

naast moest de ruimte voor college, informaticalessen of avond- 

onderwijs kunnen worden ingezet. 

M2Desk plaatste ten behoeve van het digitale toetsen 300 tafels 

voorzien van een M2Desk-Flex unit zodat 300 studenten tegelijk 

hun tentamen kunnen doen. 

www.m2desk.com

M2Desk & SpC - Semi permanent Cabling system
SpC is een oprolbaar bekabelingssysteem, gebaseerd op PoE (Power over Ethernet). SpC commu- 

niceert op hoge snelheid met het netwerk, het internet of de meegeleverde examenserver. De  

bekabeling in de ruimte is minimaal en werkt slechts op zwakstroom. U bespaart aanzienlijk op energie- 

kosten. Met SpC verandert u elke ruimte snel en doeltreffend in bijvoorbeeld een toets- of examenlo-

katie, die volledig voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. SpC is uiteraard ook perfect inzetbaar binnen  

bestaande klaslokalen.

M2Desk maakt digitaal toetsen mogelijk

 Beeldscherm schrijven
• Schrijfoppervlak 

 onder een hoek van 10 tot 15˚  


