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Samen met Kinly het hybride onderwijs vormgeven

Fontys Hogescholen is met ruim 44.000 
studenten en 4.400 medewerkers de grootste 
hogeschool in het zuiden van Nederland. Fontys 
en Kinly werken al jaren succesvol samen om de 
digitalisering van het onderwijs in goede banen 
te leiden. Dit varieert van advies over de te 
gebruiken A/V-technologie tot de 
implementatie ervan op locatie. Waar 
modernisering en digitalisering van het 
onderwijs al jaren hoog op de agenda van 
Fontys staan, heeft de hogeschool het 
afgelopen jaar samen met Kinly wederom grote 
stappen gezet om een nieuwe vorm van 
onderwijs mogelijk te maken.

De focus van het AV/IT-team ligt enerzijds op het 
faciliteren van AV/IT-voorzieningen in de diverse 
Fontys-gebouwen en anderzijds op innovatie. 
Waar normaliter voldoende tijd is om nieuwe 
functionaliteit uitvoerig te testen, moest er door 
de corona-maatregelen sneller dan ooit worden 
gehandeld. Ron Claassen, audio-visueel adviseur 
van Fontys, legt uit waarom: “We moesten 
binnen zeer korte tijd een oplossing verzinnen 
om onderwijs op afstand mogelijk te maken. In 
eerste instantie organiseerden we dat met 
Microsoft Teams, maar we hoorden van docenten 
al snel dat dit voor hen geen ideale manier van 
werken was: lesgeven achter een laptop-scherm. 
Vanuit een aantal instituten binnen de 
hogeschool kregen we daarom de vraag een vorm 
van onderwijs te faciliteren, waarbij de docent in 
het leslokaal of de collegezaal onderwijs geeft en 
studenten de les thuis kan volgen.”

Keuze voor een laagdrempelige en 
gebruiksvriendelijke oplossing
Fontys zocht samen met Kinly naar een oplossing, 
in eerste instantie voor de korte termijn. 
Claassen: “De tijdsdruk forceerde ons een 
creatieve oplossing te verzinnen die snel kon 
worden gebruikt, maar waarbij we ook de kosten 
in de gaten moesten houden. We hebben een 
testcase opgebouwd, waarin we de combinatie 
zochten tussen Microsoft Teams en de  

implementatie van conference-camera’s van 
Poly. De Poly-camera plaatsten we in de testfase 
op een statief en later aan het plafond, waarbij 
we de camera frontaal op de docent richtten en 
ook het whiteboard zichtbaar was. Studenten, die 
de les via Microsoft Teams konden volgen, 
waanden zich zo in het leslokaal of de 
collegezaal.”

Die ervaring moet ook gebruiksvriendelijk zijn 
voor docenten en dus koos Fontys bewust voor 
een laagdrempelige oplossing, waarbij de docent 
zijn of haar manier van lesgeven nauwelijks 
hoefde te veranderen. Claassen: “Lesgeven is 
natuurlijk anders wanneer de studenten zelf niet 
of deels aanwezig zijn. Maar de wijze van 
lesgeven in het lesokaal of de collegezaal 
waaraan de docent gewend was, wilden we zoveel 
als mogelijk in stand houden. De implementatie 
van de Poly-camera’s veranderde daar eigenlijk 
weinig aan. Zo kon de docent zoals gewoonlijk 
gebruikmaken van een eigen laptop en hoefde hij 
of zij net als bij een ‘normale les’ alleen maar een 
HDMI- en USB-kabel in te pluggen. Met behulp 
van een aantal eenvoudige presets kon de docent 
indien gewenst inzoomen op het whiteboard om 
de content beter leesbaar te maken.”

Bij de keuze voor oplossingen is standaardisatie 
het codewoord, benadrukt Claassen. “Of het nou 
gaat om de camera’s, schermen of 
samenwerking-oplossing die je gebruikt, zorg 
ervoor dat je ze standaardiseert. Zo houd je de 
technologie beheersbaar voor het AV/IT-team, 
maar bied je docenten ook eenzelfde ervaring in 
elke onderwijsruimte, ongeacht de locatie waar 
ze hun les geven. Zo kunnen zij zich blijven 
focussen op wat ze moeten doen: lesgeven.”

Beter beeld en meer interactie tussen student 
en docent
Het implementeren van de Poly-camera’s om de 
lesgevende docent in beeld te brengen was een 
belangrijke eerste stap, maar Claassen ziet zeker 
ruimte voor verbetering. “De kwaliteit van deze 
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hybride manier van lesgeven kan natuurlijk nog 
verbeterd worden. In een nieuwe testcase maken we 
gebruik van room systems. Dit maakt het voor de 
docent nog eenvoudiger, omdat hij of zij via een 
touch panel eenvoudig de les kan starten via 
Microsoft Teams. De presentatieslides maakt de 
docent zichtbaar door zijn of haar laptop in te 
pluggen. Een aparte camera boven het whiteboard 
zorgt er bovendien voor dat die content nog beter 
zichtbaar wordt voor de online studenten.

Ook wordt met een tweede scherm de interactie 
tussen docent en studenten tijdens het college 
verhoogd. Claassen: “In het onderwijs is contact 
tussen docent en student erg belangrijk. Hoewel de 
student zich dankzij de camera’s wel in het leslokaal 
of de collegezaal waant, is hij of zij natuurlijk niet 
fysiek in de ruimte aanwezig. Docenten willen het 
liefst in de ogen kunnen kijken van studenten om te 
zien of hun verhaal goed overkomt. Om dat beter te 
kunnen peilen en de interactie te verbeteren, 
brengen we een tweede mobiele scherm aan 
waarmee de online studenten ook voor de docent en 
voor de fysiek aanwezige studenten zichtbaar zijn. 
Dat komt de kwaliteit van de les alleen maar ten 
goede.”

Is deze nieuwe manier van onderwijs tijdelijk of blijft 
deze ook in de toekomst bestaan? Claassen denkt 
dat laatste. “Natuurlijk zal op den duur fysiek 
onderwijs in de collegezaal weer mogelijk zijn, maar 
een hybride vorm blijft zeker bestaan. Al is het maar 
omdat het niet per se nodig is dat alle studenten een 
college op locatie bijwonen. Bijvoorbeeld een college 
dat voorheen nog op twee of zelfs drie locaties 
gegeven werd; dat kan de docent nu één keer geven, 
waarbij een deel van de studenten het college op 
locatie bijwoont en een ander deel op afstand.”

De volgende stap voor Fontys is om onderwijs niet 
alleen live te faciliteren, maar ook on-demand. 
“Onze primaire focus was het mogelijk maken van 
onderwijs op afstand,” zegt Claassen. “De volgende 
stap is om studenten die een college gemist hebben 
de mogelijkheid te bieden om een professionale 
opname van het college op een later moment terug 
te kijken. Waar we nu alleen nog maar gebruikmaken 
van Mediasite, onderzoeken we de mogelijkheden 
hoe we meerdere systemen kunnen samenbrengen.” 

Claassen: “We laten ons ook in de toekomst weer 
graag adviseren door Kinly bij het vinden van 
passende oplossingen. We werken al jaren met vaste 
contactpersonen, waardoor er ook een 
vertrouwelijke relatie is ontstaan. Je hebt vaak aan 
een half woord genoeg. Dat is goud waard. We 
blijven daarom ook in de toekomst graag 
samenwerken met Kinly.”




