Factsheet: faciliteiten om op grote schaal online colleges /
werkgroepen / video-opnames te continueren
Universiteit van Nederland biedt samen met haar technologiepartner NEP Technologies de
mogelijkheid om onderwijsinstellingen de komende weken de mogelijkheid te geven om op
grote schaal de colleges en werkgroepen virtueel door te laten gaan vanaf elke locatie.
Wat we kunnen faciliteren
De mogelijkheid om fysieke contactmomenten zoals colleges, werkgroepen, brainstormsessies
etc. te verplaatsen naar een online omgeving.
- Online hoorcolleges / seminars tot 2.000 deelnemers/studenten gelijktijdig.
- Interactieve colleges of (werkgroep)sessies (tot 30 mensen);
- In dezelfde controleerbare (pop-up) studio’s korte professionele kennisclips opnemen,
inclusief animaties en 3D modellen (on-demand materiaal).
- Begeleiding van de docent/presentator voor het geven van online colleges of
presentaties.
- Content ontwikkelen of aanpassen om deze geschikt te maken voor online gebruik.
Beschikbaar aanbod
Locatie

# studio’s

(live)
hoorcolleges /
werkgroepen
streamen

Video’s
opnemen

Virtuele studio’s

Hilversum
Mediapark

15+

Ja

Ja

Ja

Amsterdam

3

Ja

Ja

Nee

Baarn

2

Ja

Ja

Nee

Utrecht

2

Ja

Ja

Nee

Pop-up studio’s
binnen 48 uur
op locatie

10+

Ja

Ja

Nee

Een pop-up studio bestaat uit:
● HD camera
● Schakeltafel
● Monitoren / afkijkschemen om deelnemers en slides te zien
● Geluidsset
● Licht
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●

Connectiviteit (de studio is direct aan te sluiten op bestaande software zoals ZOOM,
Skype, Ubicast enz. Op het moment dat er geen eigen systeem is dan kan er uiteraard
gebruik worden gemaakt van ons eigen platform)

Functionerende technologie is een randvoorwaarde, maar uitvoering maakt het verschil
Het is belangrijk om te vermelden dat we in de praktijk ervaren dat het niet gaat om het
aanbieden van de onderliggende techniek, maar om docenten en trainers vooral te
begeleiden en de transitie te laten maken naar virtueel lesgeven.
GDPR approved
We verzorgen vanuit een controleerbare situatie (studio) een interactieve videostream.
Deze stream wordt enkel via eigen systemen van de instellingen gedeeld met de studenten.
Contactgegevens
Universiteit van Nederland

NEP Media Technologies

Roel Bellinga

Marco van Norel

0620550150

0622883641

roel@universiteitvannederland.nl

marco.vannorel@nepgroup.com

Beeldmateriaal
Voorbeeld Whitelabel Virtuele Studio (Locatie Hilversum, Mediapark)
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Vb. pop-up studio (binnen 48 uur gereed en aangesloten op eigen systeem) locatie Amsterdam
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