
WAT KAN EEN YEALINK MEETINGBOARD 
TOEVOEGEN AAN JOUW KLASLOKAAL?
DEEPDIVE IN DE FUNCTIONALITEITEN VAN HET MEETINGBOARD 
SPECIAAL VOOR HET ONDERWIJS



MEETINGBOARD IN HET ONDERWIJS

De alles-in-één display is ideaal voor gebruik in het onderwijs. De functionaliteiten van het 

MeetingBoard sluiten namelijk perfect aan op de wensen en behoeften in het onderwijs.

• Creativiteit. In het onderwijs is de creativiteit van leerlingen een belangrijk focuspunt. Het 

MeetingBoard is platform voor creativiteit. Groepen kunnen, zowel op school als op afstand, 

gemakkelijk brainstormen via de whiteboard functie van het display.

• Kennis delen. Door middel van het display kan er op een actieve manier kennis worden 

gedeeld. De kennisdeling tussen leerlingen onderling, maar ook met leerkrachten wordt 

hierdoor gestimuleerd.

• Hybride onderwijs. Met het te kort aan leraren in het onderwijs worden de groepen leerlingen 

steeds groter. Het hybride onderwijs wordt hiermee steeds meer de regel dan een 

uitzondering. Ideaal dus dat het Meetingboard met ingebouwde 4K camera kan worden 

gebruikt als (onderdeel van) de inrichting van het online klaslokaal.

• Samenwerken. Groepsopdrachten zijn voor leerlingen dagelijkse kost in het onderwijs. Er 

wordt verwacht dat er groepsinteractie is en het team samenwerkt om zo tot het beste resultaat 

van een schoolopdracht te komen. Het Yealink MeetingBoard is een mobiel 

samenwerkingsapparaat waarmee kan worden gebrainstormt met leeringen die fysiek of op 

afstand aanwezig zijn,

YEALINK MEETINGBOARD
DÉ SAMENWERKINGSDISPLAY VOOR MICROSOFT TEAMS
Het Yealink MeetingBoard is een alles-in-één display voor elke ruimte. Het scherm bestaat uit een 

65 inch touchscreen, 4k camera, 16 microfoons, 4 speakers en heeft Microsoft Teams 

ingebouwd. Met de MeetingBoard maak je elke ruimte snel klaar voor het hybride lesgeven, sluit 

de stroomkabel aan en je kunt direct starten met de online les. De MeetingBoard is voorbereid op 

de toekomst en duurzaam ontworpen waardoor je de hardware en software kunt 

upgraden. Daarnaast beschikt het board over Microsoft Whiteboard, waarmee hij de nieuwe 

manier van samenwerken perfect ondersteund. Kortom een perfecte oplossing voor elke hybride 

onderwijs ruimte en vergaderruimte.
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HET PRESENTEREN VAN EEN OPDRACHT

Tijdens een schooljaar komt het geregeld voor dat 

leerlingen het resultaat van hun opdracht moeten 

presenteren voor leraren en de klas. Voorheen zou 

een leerling met zijn/haar laptop naar het bord 

moeten lopen, zijn scherm moeten koppelen en 

dan kunnen presenteren. Met het MeetingBoard in 

combinatie met de Yealink WPP20 of WPP30 kan 

dit een stuk gemakkelijker. De WPP's liggen 

verspreid door het lokaal, plug hem in je laptop en 

je kunt met één klik op de knop direct presenteren!

BEHOUD ALS DOCENT ALTIJD DE STRUCTUUR VAN EEN LES
MICROSOFT TEAMS

Ook online is het van belang dat het voor de docent mogelijk is om orde in de klas te kunnen 

houden. De Microsoft Teams integratie binnen het Yealink MeetingBoard maakt dit mogelijk. Zo 

kun je binnen Microsoft Teams:

1. Een meeting vergrendelen. Na de starttijd van de meeting kun je deze vergrendelen, zo 

kunnen laatkomers niet meer aansluiten en krijg je er t ijdens je verhaal niet elke keer 

deelnemers bij.

2. Het geluid beheren. Als organisator van de meeting kun je de microfoons van de leerlingen 

dempen en toestemming geven om te praten. Zo blijft de les overzichtelijk voor iedereen.

3. Chat gebruiken. Voor extra verduidelijking of vragen kan de chatfunctie van de meeting 

gebruikt worden. 

4. Het gedrag binnen een les beheren. Tijdens een les kun je met de functionalitieten binnen 

Teams een bepaalde etiquette handhaven. Bijvoorbeeld: het virtuele handje opsteken als je 

iets wilt zeggen/vragen.
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WAAR EN HOE KUN JE DE MEETINGBOARD IN ZETTEN BINNEN HET ONDERWIJS?
VERSCHILLENDE SCENARIO'S

LES VANUIT DE MOBIELE WERKPLEK GROEPSOPDRACHTEN (OP AFSTAND)

FLEXIBILITEIT IN OPSTELLING LES IN EEN KLASLOKAAL

WINDOWS SYSTEEM TOEVOEGEN 
AAN HET MEETINGBOARD
GEBRUIK APPLICATIES & STAND 
ALONE INFORMATIE DELEN

Optioneel kun je de Windows OPS Module 

toevoegen aan het Yealink MeetingBoard. 

Dit is speciaal ontworpen voor scenario's 

waar het Windows Operating System 

noodzakelijk is. Denk aan het gebruik van 

bepaalde applicaties en informatie delen 

vanuit deze applicaties.



ROOSTERAAR VS LEERKRACHT

Op een school is het vaak zo dat er een 

speciale roosteraar is om een schema te 

maken welke lessen er op welke tijd plaats 

vinden op welke locatie. De leraar komt met 

zijn lesspullen naar het lokaal en kunt de les 

via het MeetingBoard in de ruimte starten. De 

docent kan bij aanvang van de les heel 

eenvoudig een Teams vergadering of 

presentatie op de MeetingBoard starten.
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MEER WETEN?

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de Yealink Roompanel? Neem dan contact op met 

onze productmanagers Ricky Ong (ricky.ong@lydis.com) 

en Alexander Klomps (alexander.klomps@lydis.com).

DAAROM KIES JE VOOR YEALINK

• Samenwerking. Yealink ontwikkelt het aanbod in samenwerking met toonaangevende 

partners, zoals Microsoft.

• Kwaliteitscontrole. Met regelmatige uitvoering van pentesten door externe organisaties 

zijn kwetsbaarheden geminimaliseerd.

• Versleutelde installatie. Encryptie van communicatie tijdens het installeren en gebruiken 

van toestellen (o.a. IEEE 802. 1X).

• Up to date certificaten. Veiligheidscertificaten zijn eenvoudig up to date te houden door 

de gebruiker en ingericht op de nieuwste standaarden (IPv6).
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