
 

     M2Desk  
de multimediale revolutie in school

Niet zomaar een computer maar een allesomvattend, 
innovatief en uniek ict concept. Kostenbesparend,  

ergonomisch verantwoord en gebruiksvriendelijk. 
De M2Desk zorgt voor een optimale integratie van 

de computer in de klas. Nu binnen handbereik van elke  
ict-er, leerkracht en docent. 

Uw lessen zijn nooit meer hetzelfde met de M2Desk 



M2Desk, ict en het onderwijsconcept van de 21e eeuw
Een klas met de M2Desk lijkt op het eerste gezicht niet anders dan anders. Totdat de leerkracht het digibord aanzet 

en de leerlingen met twee knoppen aan de achterrand 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 

tafeloppervlak volledig bruikbaar blijft. Met de M2Desk heeft elke leerling 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.

       
De meerwaarde van M2Desk in de school
M2Desk is  ontstaan op basis van jarenlange ervaring met ict in het onderwijs, waarbij de didactische 

waarde, integratie van ict in het onderwijsleerproces en gebruiksvriendelijkheid belangrijke uitgangs-

punten zijn. 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 leraren voldoende 

zijn toegerust. M2Desk is dan ook een onmisbaar hulpmiddel om de computer volwaardig te 

integreren in elke vorm van onderwijs. 

De didactische waarde van M2Desk in de klas
Met M2Desk hebben leerkrachten primair onderwijs en docenten voortgezet on-

derwijs en middelbaar beroepsonderwijs een sterk didactisch hulpmiddel tot hun  

beschikking. Leerlingen pakken hun computer alsof ze hun boek pakken.  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.

Voor het primair onderwijs wordt met de M2Desk adaptief onderwijs, zelf-

standig 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 leer-

activiteiten en kunnen de lesstof adequaat tot zich nemen. 

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 leer-

lingschermen,  individuele leerlingschermen of het leerkracht/ 

docentenscherm tonen en schermen overnemen. Daarmee 

spelen zij op elk gewenst moment actief in op hetgeen de leer-

ling doet. Interactie tussen leerkracht, docent en leerling blijft 

dus altijd een wezenlijk onderdeel van het lesgeven. 

M2Desk in het onderwijs 
een multimediale werkplek met oog op de toekomst



M2Desk in de praktijk
Dagelijks werken met de M2Desk
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 leerlingen de accu’s weer in de oplader. De M2desk is de volgende 

dag klaar voor gebruik.

Inrichten van de klas
De M2Desk is volledig draadloos en snoerloos. Bij het inrichten van de klas zijn 

er geen onnodige belemmeringen door allerlei snoeren en draden.  

De M2Desk laat zich gemakkelijk verplaatsen. De klas kan ingericht worden 

in bijvoorbeeld groepjes van 4 of 6 of in rijen, net wat u gewend bent. 

Voor elk schooltype geschikt
M2Desk is op elke type onderwijs toepasbaar en kan op zowel nieuwe 

als bestaande tafelonderstellen worden gemonteerd. Een M2Desk 

tafelblad is dus eenvoudig te integreren in ieder klaslokaal.

De M2Desk is traploos in hoogte, afstand en kijkhoek  

verstelbaar en biedt de mogelijkheid om het beeldscherm 

in diverse standen te fixeren. Het werken vanaf een beeld-

scherm vraagt om een hele andere werkhouding dan  

bijvoorbeeld het schrijven van een document, het maken 

van een toets of het lezen van een tekst.  

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. Door het werken 

met de digitale pen is de arm altijd ondersteund. Zo 

draagt de M2Desk bij aan het voorkomen en bestrijden 

van RSI. De revolutionaire, geoctrooieerde beeldscherm-

verstelling in combinatie met de gebruikte bedie-

ningselementen 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 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

De ergonomie van M2Desk



100% snoerloos
Omdat een school de hele dag gebruik moet kunnen 

maken van M2Desk is deze voorzien van een accu 

met een grote capaciteit. De M2Desk wordt geleverd 

met een intelligente lader die de accu’s niet alleen op-

laadt maar ook ontlaadt. Door dit kalibreren leven de 

accu’s langer en behouden ze langer hun capaciteit.  

De accuduur is voor een 6 cells accu 5 uur en een 9 cells 

accu 8 uur, afhankelijk van de hardware onderdelen. 

Beide accu’s kunnen willekeurig in de M2Desk en lader  

geplaatst worden.

100% draadloos 
M2Desk maakt, gezien de vereiste stabiliteit en  

performance, gebruik van professionele draadloze 

technologieën. Er worden in een lokaal meerdere  

access points gemonteerd. aangestuurd vanuit een  

gemanagede multimedia Wireless switch. Deze switch 

verdeelt o.a. de gebruikers op aantallen en behoefte 

over de verschillende access points.

100% stabiel 
De software van de M2Desk is erop gericht het systeem 

stabiel te houden. Door de M2Desk-restart komt de 

M2Desk na het uitschakelen weer terug in de originele 

stabiele en vooraf ingestelde softwarematige situatie. 

Tevens voorkomt de M2Desk restart vervuiling van het 

systeem en zorgt het voor optimaal presteren van het 

systeem. M2Desk kan worden geleverd met Windows 

XP of Windows 7.

HR-Touchscreen
Optioneel kan M2Desk worden uitgevoerd met een M2Desk HR-TouchScreen.  

Door de hoge resolutie en nauwkeurigheid van dit scherm kunnen echte schrijf- 

oefeningen worden gedaan op de M2Desk. De handpalm kan op het beeldscherm  

rusten, de pen heeft een juiste balans en de stroefheid van het scherm en de pen zijn  

afgestemd op de natuurlijke stroefheid van papier. Er kan zelfs een digitaal toetsen-

bord op het scherm worden afgebeeld waardoor muis en toetsenbord overbodig 

zijn.

Inbouw M2Desk
De M2Desk is ook leverbaar als inbouw unit. Deze kan in ieder wille-

keurig tafelblad, bureau of projectmeubel ingebouwd worden. Staan 

de computers nu bijvoorbeeld op een lange plank langs de muur?  

U vervangt deze eenvoudig met de M2Desk inbouwmodules en 

geniet meteen van de onderwijskundige en technische voor- 

delen van het werken met M2Desk in de klas. Omdat M2Desk zo 

weinig energie verbruikt kan deze inbouw unit ook gevoed worden 

over de databekabeling. Hierdoor zijn er in een ruimte geen ex-

tra stroomvoorzieningen nodig en gaat er slechts een enkele 

draad naar iedere M2Desk computer. 



     M2desk  
duurzaam, energiezuinig en kostenbesparend
Besparing op energiekosten

M2Desk heeft een vermogen van 10 Watt. In vergelijking met een gemiddelde computer met TFT monitor van  

250 Watt is dit maar liefst 25 keer minder energieverbruik. Dit spaart het milieu, heeft een positief effect op de accu-

duur, en maakt de TCO (Total Cost of Ownership) van M2Desk vergelijkbaar met die van vaste computers, laptops en 

netbooks.  Er hoeven  geen extra stroomgroepen aangelegd te worden en airconditioning is niet nodig omdat de M2desk 

geen warmte genereert. Bovendien bespaart u op beveiligingskosten omdat de M2Desk niet diefstalgevoelig is. 

Besparing op inrichting

Er is geen apart computerlokaal nodig met speciaal daarvoor bestemd meubilair. De beschikbare ruimte in school kan 

veel efficiënter worden ingezet. 

Besparing op schoolmateriaal

Met M2Desk in de klas wordt veel digitaal gewerkt hetgeen tot besparing leidt op papier, pennen, schriften en  

methodisch verbruiksmateriaal. 

Besparing op beheer

Een belangrijke kostenbesparing zijn de beheerkosten. Door gebruik te maken van speciale software, de zogenaamde 

M2Desk restart, wordt beheer veel eenvoudiger. De ict-er krijgt tijd om zich veel meer op de implementatie en de onder-

wijskundige kant van ict te richten.

Implementatie van M2Desk in de klas
Met de multimediale lestafel van M2Desk en de juiste inzet van tijd en budget met betrekking tot  

de technische en onderwijskundige implementatie en begeleiding wordt uw ict -droom wer-

kelijkheid.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 implemen-

tatietraject, 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 ondersteuning in de vorm van  

intensieve begeleiding, instructie, intervisie en workshops. M2Desk werkt 

nauw samen met gecertificeerde onderwijsdeskundigen, onderwijsadvies- 

bureau’s en schoolbegeleidingsdiensten die werken conform de instruc-

tiematerialen en voorlichtingsdocumenten van M2Desk. Mensen 

met jarenlange ervaring voor de klas in primair en voortgezet onder-

wijs, die weten wat onderwijs is. 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.

AppStore
In onze AppStore zijn pro-

gramma’s gegroepeerd 

op vorm van onderwijs,  

toepassings- en vakgebied. 

Met veel software kunt u na 

één druk op de knop, waarna de 

software zichzelf installeert, direct 

aan de slag. Voor meer informatie  

verwijzen wij graag naar de AppStore, 

waar u alles vindt over beschikbare  

applicaties, de prijs, de wijze van aanschaf en 

dergelijke.



M2Desk is een jong en innovatief Nederlands bedrijf met een uniek  

concept, namelijk een multimedia computer volledig geïntegreerd in het 

tafelblad. In een handomdraai heeft elke leerling in uw klas een eigen com-

puter tot zijn of haar beschikking en heeft u als leerkracht een doelmatig 

didactisch hulpmiddel onder handbereik met alle voordelen die dit unieke 

onderwijsconcept met zich meebrengen.
 
 • rust en extra ruimte in de klas

 • verbetering ergonomie door juiste werkhouding

 • optimale integratie van de computer in de klas

 • volledig overzicht voor docent of leerkracht

 • efficient gebruik methodisch software 

 • meer aandacht voor de individuele leerling

 • gedifferentieerd leren

 • verbetering van kwaliteit van het onderwijs

 • aanzienlijke besparingen

 • 100% draadloos, snoerloos en stabiel 

Partners
M2Desk werkt nauw samen met partners in verschillende vakgebieden,  

zoals educatieve uitgeverijen, onderwijsdeskundigen, meubelleveranciers en ict-

leveranciers. Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Bent 

u geïnteresseerd in samenwerking met M2Desk, neem dan contact op.

Dealer netwerk
M2Desk werkt uitsluitend met gecertificeerde dealers. Hiermee garan- 

deren wij kwaliteit, deskundigheid en uniformiteit. Kijk op onze website of 

uw leverancier bij ons is aangesloten. Zo niet, neem dan contact met 

ons op. 

Wereldwijd octrooi
Het beeldmerk en de merknaam M2Desk zijn beschermd. M2Desk 

heeft een wereldwijd octrooi en is als Gemeenschapsmodel  

Europees geregistreerd.

M2Desk B.V.

Medeaschouw 122    

2726 KT Zoetermeer

The Netherlands

T  +31 (0)79 343 6313    

F  +31 (0)79 343 6265    

E   info@m2desk.com     

www.m2desk.com

Bezoekadres:

Wattstraat 44

2723 RC Zoetermeer

The Netherlands

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


