Case study: Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht
Op afstand leren en vergaderen bij
Universiteit Utrecht & UMC Utrecht

Faculteit Geneeskunde: plaats- en
tijdsonafhankelijk onderwijs
Over Universiteit Utrecht & UMC Utrecht
Universiteit Utrecht is nauw verbonden aan het Universitair Medisch Centrum
Utrecht. Op de faculteit Geneeskunde kunnen studenten en zorgprofessionals
terecht voor tal van medische (vervolg)opleidingen, bachelors en masters: van
verloskunde en verpleegkunde tot cardiologie en biomedische wetenschappen.
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De uitdaging
Zowel in onderzoek als in onderwijs krijgt de faculteit Geneeskunde in
toenemende mate te maken met (internationale) samenwerkingen. Harold
van Rijen, opleidingsdirecteur van de masteropleiding Biomedical Sciences
en tevens verbonden aan het UMC Utrecht, vertelt: “Ook gaat globaal
onderwijs een steeds grotere rol spelen op onze faculteit. Het hele jaar door

“Met het Interactive
Whiteboard kunnen we
eenvoudig een virtual
classroom aanbieden”

zit ongeveer de helft van onze studenten (tijdelijk) in het buitenland.”
Harold van Rijen
Om in te spelen op deze actuele onderwijsontwikkelingen zocht Universiteit

Opleidingsdirecteur masteropleidingen

Utrecht naar een hoogwaardige oplossing om een ‘virtual classroom’ te realiseren.

Biomedical Sciences

Zodat de faculteit haar onderwijs kan aanbieden buiten de universiteit én ook op
afstand kan communiceren met zowel samenwerkingspartners als studenten.
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De oplossing
De faculteit Geneeskunde koos voor een Interactive Whiteboard in combinatie
met een online vergaderoplossing van Ricoh. Harold: “We hebben de online
vergaderoplossing gekoppeld aan het Interactive Whiteboard. Docenten,
leerlingen en samenwerkingspartners kunnen direct een online meeting starten,
vanaf elk gewenst device. En tijdens de online meeting kan de persoon die vanaf
het whiteboard inbelt, aantekeningen maken of een presentatie tonen, terwijl
de andere deelnemers live kunnen meekijken. De beeld- en geluidskwaliteit is
fantastisch, zonder haperingen. En dankzij de groothoeklens zijn we in staat

“Het is nu mogelijk om
eenvoudig en snel te
vergaderen met collega’s en
partners over de hele wereld.”
Harold van Rijen
Opleidingsdirecteur masteropleidingen
Biomedical Sciences

om een volledige collegezaal in één keer in beeld te brengen. Dat is erg handig
als we bijvoorbeeld een online meeting hebben met een ander college.”

Het resultaat
De oplossingen van Ricoh vallen goed in de smaak bij de docenten en
studenten van de faculteit Geneeskunde. Harold: “Het is nu een stuk
makkelijker geworden om te overleggen met onze collega’s en partners over
de hele wereld. En aan onze studenten in zowel Nederland als daarbuiten
kunnen we eenvoudig een virtual classroom aanbieden, zodat zij ook op
afstand colleges kunnen volgen. Dat scheelt enorm veel (reis)tijd. Tegelijk tilt
deze innovatieve benadering ons onderwijs echt naar een hoger niveau.”

Harold van Rijen start een videovergadering met collega’s.
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