Client
testimonial

Klant:

Christelijke Scholengemeenschap “Bogerman”:
een brede scholengemeenschap voor LWOO,
Vmbo, Havo en VWO met scholen in Sneek,
Koudum en Wommels.

Uitdaging: Creëren van een elektronische leeromgeving
voor leerlingen van Friestalig onderwijs door
gebruik te maken van ICT hulpmiddelen.
Resultaten: Een gebruiksvriendelijke combinatie van videoconference en een Electronische Leeromgeving
(ELO).
Leerlingen van de Christelijke Scholengemeenschap
“Bogerman” kunnen nu op verschillende locaties via
videoconferenceFriestalig onderwijs volgen. Destijds was
het niet mogelijk om eindexamen te doen in deze taal
omdat de leerlingengroepen die Fries als vak kiezen te klein
waren waardoor een toegewijde docent te kostbaar werd.
Vanuit deze basis is Stichting Afûk een pilot project gestart
genaamdEdufrysk: Vier scholen in Friesland werken samen

“Uiteindelijk zijn wij bij Talk & Vision
terechtgekomen. Hier hebben we nooit

om het onderwijs in de Friese taal op afstand te realiseren.
Met een combinatie van videoconference en ELO behoort
volledig onderwijs op afstand nu tot de mogelijkheden.

spijt van gehad. Integendeel, Talk & Vision

“Voor het project Edufrysk is een subsidie beschikbaar

heeft een inventarisatie van de benodigde

subsidie voor videoconference systemen op twee scholen.

apparatuur gedaan en tijdelijk twee

niet welke apparatuur in te zetten, hoe het zou werken

sets in bruikleen gegeven totdat er meer
subsidiegelden beschikbaar kwamen.”

gesteld door de Provincie Friesland. Er was slechts voldoende
Tevens misten we ervaring met videoconference, wisten
en wie we hiervoor konden inschakelen,” aldus Francine
Behnen, ICT Coördinator/docent aan het CSG “Bogerman”
en voorzittervan het ICT Expertise Team van Christelijk
VoortgezetOnderwijs (CVO) Zuid-West Fryslân. “Uiteindelijk
zijn we bij Talk & Vision terechtgekomen en momenteel

Francine Behnen,
ICT Coördinator/ docent aan het CSG “Bogerman”
en voorzitter van het ICT Expertise Team van
Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Zuid-West Fryslân

krijgendrie virtuele klassen via CSG “Bogerman” op afstand
les in de Friese taal en onlangs is ook het vak filosofie
opgenomen als les op afstand.”

“Het werken met de apparatuur is voor docenten een
uitdagende en beslist geen eenvoudig proces. We bieden
daarom docenten een cameratraining aan,” zegt Behnen.
“Docenten worden door deze manier van lesgeven met
nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Didactisch gezien
is er nog een hoop werk te doen, want moet de aandacht
tijdens de les op de docent gericht zijn of juist niet? Wat
wil je als docent met de leerlingen bereiken? Toch is deze
vorm van onderwijs een meerwaarde voor het traditionele
onderwijs. Ook dient het een maatschappelijk belang: er
is een manier gevonden om scholieren in een geografisch
verspreid gebied de kans te geven dichtbij huis het
onderwijs van hun keus te laten volgen. De techniek werkt,
nu de didactiek nog.”

“De installatie en training zijn door
Talk & Vision verzorgd naar onze volle
tevredenheid. Ze staan altijd klaar om hulp
te bieden en de service is erg plezierig. Ook
als er multi-site lessen worden gegeven,
verdeeld over 5 locaties, wordt de verbinding
via de MCU brug van Talk & Vision zonder
problemen opgezet.”
Francine Behnen,
ICT Coördinator/ docent aan het CSG “Bogerman”
en voorzitter van het ICT Expertise Team van
Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Zuid-West Fryslân

Over Talk & Vision
Sinds de start in Nederland, 10 jaar geleden, realiseert Talk & Vision
een gezonde en veelbelovende groei in videoconferentie oplossingen
voor een groot aantal klanten uit verschillende sectoren. Naast de
benodigde hardware ligt er een duidelijke focus op een groot aantal
aanvullende diensten. Het gaat hierbij om internationale service
en support, consultancy, training, webconference en videomeeting
Talk & Vision

services. Talk & Vision is geautoriseerd partner van Polycom,
Radvision, Sony en Tandberg, waardoor haar klanten verzekerd
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zijn van een onafhankelijk advies. De complete portfolio maakt

Fax: +31 (0)71 5760456

volledige outsourcing van de videoconferencing activiteiten aan

E-mail: info@talkandvision.com

Talk & Vision mogelijk.

