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De European School of Management and Technology (ESMT) wil haar 
studenten graag de optimale leerervaring geven. De school begon met het 
testen van Microsoft Surface Hub, een apparaat voor teamsamenwerking 
dat het eenvoudig maakt om colleges te geven met experts op afstand 
en samen te werken aan groepsprojecten, en dat het technologische gat 
tussen onderwijs en industrie kan dichten. Met Surface Hub bevordert 
ESMT geïntegreerd leren, levert het een interactief lesprogramma en 
stimuleert het studenten om een actieve rol te spelen zodat er meer wordt 
samengewerkt in het klaslokaal. 

http://www.esmt.org


De European School of Management and Technology is 
gevestigd in Berlijn, Duitsland, en vormt een internationale 
handelsschool die in 2002 door 25 Duitse bedrijven en 
instellingen uit meerdere sectoren is opgericht.

De leiders van morgen
European School of Management and Technology richt zich op 
leiderschap en sociale verantwoordelijkheid, Europese concurrentie 
en het beheer van technologie voor haar programma's Master’s in 
Management, fulltime Master’s in Business Administration (MBA) en 
Executive MBA. Ook biedt het onderwijs in leiding geven voor de 
ontwikkeling van leiderschap. Elk jaar bedient de school honderden 
studenten uit meer dan 40 landen, waarmee de campussen in Berlijn en 
Keulen, Duitsland, echt een beetje internationaal worden.

Opgericht door 25 Duitse ondernemingen en instellingen is het doel 
van ESMT om ondernemende leiders op te leiden die mondiaal denken, 
verantwoordelijk handelen en het individu respecteren. De school 
streeft ernaar om in de voorhoede te blijven van technologiebeheer en 
tegelijkertijd een omgeving van samenwerking te stimuleren. “We zijn 
altijd bezig met welke kant het onderwijs op gaat en hoe we daar sneller 
kunnen komen”, zegt hoogleraar Catalina Stefanescu-Cuntze, decaan 
van de faculteit van ESMT. “Zo zien we graag meer van onze professors 
gebruikmaken van technologie in het klaslokaal, maar die integratie vindt 
alleen plaats als de tools eenvoudig te gebruiken zijn.” 

“We hebben groot 
enthousiasme bij 
de faculteit en 
studenten gezien 
rond Surface Hub. 
Ik vind het echt 
geweldig wat het 
kan toevoegen aan 
het klaslokaal”.

—Martha Ihlbrock, 
European School of 

Management and 
Technology, hoofd 

Communications and 
Marketing



Daarnaast is de school voortdurend op zoek naar 
mogelijkheden voor studenten om van experts 
buiten de school en in de faculteit te leren; maar 
logistiek en kosten beperken de mogelijkheden voor 
studenten om te profiteren van die externe kennis.

ESMT begrijpt ook dat haar studenten een druk bestaan 
leiden. Sommige studenten proberen fulltime banen 
te combineren met studie, zodat de school efficiency 
en flexibiliteit waar mogelijk wil ondersteunen. 
“Door betere manieren te vinden voor studenten om 
gemiste lessen in te halen en ze nieuwe tools te geven 
om samen te werken, wordt de ervaring voor iedere 
betrokkene zeker verbeterd”, zegt Nick Barniville, 
plaatsvervangend decaan Degree Programs bij ESMT.

In verbinding met elkaar 
leren
Om verbeterde technologie in het klaslokaal 
uit te proberen en om haar studenten te blijven 
ondersteunen, heeft ESMT besloten om een Microsoft 
Surface Hub-apparaat voor teamsamenwerking te 
testen. Surface Hub is een UHD (ultra high-definition)-
aanraakapparaat met groot scherm dat geïntegreerde 
videoconferenties mogelijk maakt via Skype for 
Business en Dual 1080p-camera's, en het biedt een 
digitaal whiteboard en mogelijkheden tot het delen 
van aantekeningen. Surface Hub is een apparaat dat 
op het Windows 10-besturingssysteem is gebaseerd 
en biedt Microsoft Office 365-applicaties zoals 
PowerPoint, Excel en OneNote. Ook bevat het Skype 
for Business, dat de school voorhanden heeft om 
communicatie en samenwerking te ondersteunen.

ESMT heeft een “ambassadeursprogramma” opgezet 
waarin een aantal faculteitsleden, directeuren van 
het onderwijsprogramma en studentenwerkgroepen 
Surface Hub gaan gebruiken om de verschillende 
manieren te ontdekken waarop het apparaat iets aan 
de onderwijservaring kan toevoegen.

De resultaten zijn positief geweest. “Door 
de interactie in het klaslokaal met Microsoft 
Surface Hub kan ik mijn lessen verlevendigen, met 
als toegevoegde waarde dat ik de geannoteerde 
sessie rechtstreeks naar de studenten kan versturen 
aan het einde van de les”, zegt Per Olsson, 
hoogleraar boekhouding bij ESMT.

Studenten waarderen dat Surface Hub een 
samenwerkingservaring biedt voor groepswerk 
waarbij de deelnemers meer met elkaar verbonden 
zijn. “Microsoft Surface Hub is briljant in zijn 
eenvoud. Het is gebruiksvriendelijk en heeft veel 
functies die groepswerk ondersteunen, met name 
wanneer niet alle studenten tegelijkertijd op de 
campus kunnen zijn”, zegt Katiso Seeiso Letsie, een 
student Master's in Management bij ESMT. En hij 
voegt er aan toe: “Met behulp van Skype for Business 
kunnen mijn medestudenten samenwerken in een 
groepsvergadering en kan ik, waar ik ook ben, mijn 
computer aan ze laten zien en ze mijn berekeningen 
realtime laten wijzigen. Surface Hub heeft de 
onschatbare mogelijkheid om soepel verbinding 
te maken met de verbonden apparaten, vanaf daar 
informatie te projecteren en presentaties te maken 
of applicaties uit te voeren. Het beste van alles is dat 
je geen expert in technologie hoeft te zijn om de 
functies te kunnen gebruiken”. 



“Ik denk dat het 
eenvoudiger 
zal worden om 
de opname van 
interactieve 
technologie in het 
lesprogramma te 
stimuleren nu de 
faculteitsleden de 
mogelijkheden 
hebben gezien die 
ze met Surface Hub 
hebben”.

—Robert Wilke, hoofd 
Informatietechnologie, 

European School of 
Management and 

Technology

Actief onderwijs
ESMT erkent dat studenten op verschillende manieren leren en dat het 
Surface Hub kan gebruiken om volledig gedifferentieerde en flexibele 
oplossingen voor leren te kunnen bieden, of het nu gaat om het bekijken 
van ingebouwde video's, het annoteren van presentaties via vloeiende 
invoer door aanraking en pen, of om het erbij betrekken van experts uit 
andere landen om nieuwe benaderingen te demonstreren.

De voordelen van Surface Hub strekken zich ook uit tot buiten die 
voor studenten. “Op dit moment kan een expert van buitenaf een 
videogesprek bijwonen waarbij de studenten hem kunnen zien, maar 
het is moeilijk voor hem om erachter te komen of dat wat hij zegt 
indruk maakt of niet”, zegt Robert Wilke, hoofd Informatietechnologie 
bij ESMT. “Door Surface Hub te gebruiken kunnen externe docenten 
met deelnemers communiceren en hen zien. De live feedback van 
de uitdrukkingen en gebaren van de studenten resulteert in een 
onderwijservaring die meer voldoening geeft. Bovendien is het handiger 
en kostenbesparender voor ons om experts van buitenaf erbij te 
betrekken als ze niet hoeven af te reizen naar een van onze campussen”.

Wilke merkt ook dat studenten worden gestimuleerd om een actievere 
rol te spelen door middel van storingsvrije verbindingen tussen 
persoonlijke apparaten, van smartphones tot tablets en pc's. “Als een 
student tegenwoordig wat informatie of een analyse wil tonen op zijn of 
haar persoonlijke laptop, levert dit meestal een te grote onderbreking 
op om alle kabels aan te sluiten zodat de rest van de klas het kan zien”, 
zegt Wilke. “Maar met Surface Hub kunnen studenten eenvoudig de 
relevante informatie op hun eigen apparaten ophalen en het weergeven 
via Miracast-technologie, wat een grotere betrokkenheid bevordert. 
Doordat iedereen zijn of haar ideeën kan delen, en doordat het werk 
voor later gebruik kan worden opgeslagen op Microsoft OneDrive for 
Business, betekent dit een grote verbetering in de manier waarop onze 
faculteit en studenten kunnen samenwerken.”

Soepele acceptatie
Door Surface Hub te gebruiken, maakt ESMT het eenvoudiger dan ooit 
voor faculteitsleden om het interactieve lesprogramma in het klaslokaal te 
integreren en aandacht te schenken aan technologie. “We leggen de nadruk 
op de ‘T’ van ‘ESMT’,” zegt Ihlbrock. “We hebben veel technologie die nog 
niet is geaccepteerd omdat het als lastig wordt gezien, maar we hebben 
groot enthousiasme bij de faculteit en studenten gezien rond Surface Hub. 
Ik vind het echt geweldig wat het kan toevoegen aan het klaslokaal.”



“Door Surface Hub 
te gebruiken 
kunnen externe 
docenten met 
deelnemers 
communiceren 
en hen zien. De 
live feedback 
(die ze krijgen 
van studenten) 
resulteert in een 
onderwijservaring 
die meer 
voldoening geeft”.

—Robert Wilke, hoofd 
Informatietechnologie, 

European School of 
Management and 

Technology

Door een samenwerkingsapparaat te bieden met zoveel 
leermogelijkheden zonder al te grote complexiteit, onderscheidt ESMT 
zich als een vooruitdenkende instelling die aan haar studenten denkt. 
“Het is zo eenvoudig te gebruiken en intuïtief dat het creativiteit voedt 
en efficiency vergroot”, zegt Wilke. “Ik denk dat het eenvoudiger 
zal worden om de opname van interactieve technologie in het 
lesprogramma te stimuleren nu de faculteitsleden de mogelijkheden 
hebben gezien die ze met Surface Hub hebben.”

Microsoft Surface Hub
Surface Hub is een samenwerkingsapparaat dat is ontworpen 
om de kracht van de groep beter te benutten, en het bevat 
Microsoft-software en -diensten zoals Windows 10, OneNote 
en Skype for Business.

Voor meer informatie over Microsoft Surface Hub ga je naar:
www.microsoft.com/surfacehub
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