
Interactive Teaching Studio

Uw dealer:



Veel scholen maken gebruik van een klassenmanagementsysteem, 

maar deze zijn niet echt gebouwd om het onderwijsproces te 

vergemakkelijken. 

In i3LEARNHUB kunnen zowel leerkrachten als leerlingen met één 

muisklik een live of online les starten en volgen zonder dat er 

extra hulpmiddelen of technische knowhow nodig zijn.

De eenvoudigste manier om 
digitale inhoud naar de 
leerlingen te brengen
i3LEARNHUB is een plug & play, cloud-gebaseerd leerplatform 

dat toegankelijk is vanaf het internet zonder dat u software of 

add-ons op uw computer hoeft te installeren. 

Het enige wat u nodig heeft om toegang te krijgen tot uw 

lessen is een Google Chrome-browser en een internet 

verbinding.

Intuitieve en gebruiksvriendelijke 
oplossing voor lesgeven



OnAir, de eenvoudigste 
manier on online les te geven 

Laat een hele klas samenwerken 

op hetzelfde whiteboard, fysiek 

of digitaal. 

Creëer en deel alles
Maak oefeningen op 

verschillende niveaus en deel ze 

individueel met uw leerlingen op 

i3LEARNHUB of Google 

Classroom.

Werk samen op 
hetzelfde bord

Geef les en betrek de 
leerlingen overal waar 

ze zich bevinden
Doe uw lesvoorbereiding en 

geef ze altijd en overal. Betrek 

de leerlingen bij de lessen 

en trek hun aandacht door 

middel van testen, 1:1-leren en 

samenwerkend leren.

De nieuwe i3LEARNHUB OnAir-functie geeft aan leerkrachten de mogelijkheid om 

gezamenlijke livestream-lessen te organiseren. Leerkrachten die een "live"-sessie 

starten, kunnen de inhoud en de tools gebruiken waarmee ze vertrouwd zijn, terwijl 

ze deze tegelijkertijd kunnen uitzenden naar leerlingen die zich overal ter wereld 

bevinden.



Introduceer een beetje 
plezier en creëer boeiende 
activiteiten
Creëer eenvoudig een massa activiteiten met uw 

eigen tekst en afbeeldingen en deel deze met uw 

leerlingen met een klik op de knop. 

Vind nieuwe manieren om "saai" materiaal op een 

boeiende manier, van op afstand of ter plaatse, aan 

te leren. 

i3LEARNHUB biedt opwindende bronnen voor het creëren van 

inhoud, variërend van een collaboratief, digitaal whiteboard tot een 

uitgebreide bibliotheek van rijke, digitale inhoud - met inbegrip 

van augmented reality (AR) 

en 3D-inhoud!

Boeiende educatieve
inhoud voor alle leeftijden



i3LEARNHUB integreert naadloos met Google 

Classroom om het delen van lessen en bestanden zo 

eenvoudig mogelijk te maken. De Google Classroom-

integratie stelt leerkrachten in staat om lessen en 

opdrachten automatisch te delen met de leerlingen 

en hun vooruitgang gemakkelijk op te volgen.

Gebruik Google Classroom 
om werk te delen met de 
leerlingen 

Creëer uw eigen lessen of 
doe een beroep op de community

Als leerkracht heeft u toegang tot duizenden beoordeelde en 

geordende lessen in de i3LEARNHUB-bibliotheek - allemaal GRATIS 

gemaakt door andere leerkrachten.

i3LEARNHUB bevat ook inhoud die gecreëerd werd door 

toonaangevende uitgevers, zodat leerkrachten een waaier aan 

boeiende digitale bronnen kunnen ontdekken om de aandacht te 

trekken en de leerlingen te inspireren.



Leg alles vast en breng 
het naar het klaslokaal 
met i3LENS.
Maak van uw telefoon/mobiel toestel een 

documentcamera en integreer de foto's van de 

excursies naadloos in uw lesactiviteiten. Geef uw 

foto's een naam en tag ze met trefwoorden, zodat ze 

later gemakkelijk te vinden zijn. 

Afbeeldingen die met i3LENS zijn gemaakt, worden 

automatisch geüpload naar uw persoonlijke 

i3LEARNHUB-galerie en zijn klaar voor gebruik bij uw 

lesactiviteiten.

Eenvoudig aanmelden en inschrijven 
met i3FASTTRACK.

Inloggen en deelnemen aan een gedeelde sessie 

wordt met i3FASTTRACK een fluitje van een cent. 

Scan gewoon een QR-code en u bent ingelogd op 

uw vertrouwde i3LEARNHUB-account. 



i3LEARNHUB is de enige software ter wereld die 

fysieke hulpmiddelen zoals de driehoek, het kompas 

en het liniaal herkent en waarbij traditionele en 

digitale leerhulpmiddelen worden gecombineerd. 

Dit maakt het makkelijker voor de leerlingen om 

concepten rond vorm, grootte en meetkundige 

positionering te begrijpen. 

Augmented 
reality-tools

Breng plezier in de klas
Verhoogde realiteit & iMO-LEARN

We zijn er trots op dat i3 Technologies de enige 

aanbieder is van een concept dat bekend staat als "iMO-

LEARN", een actieve zitkubus die ontworpen is om 

actieve beweging in het klaslokaal te bevorderen. 

iMO-LEARN is uitgerust met een 

bewegingsdetectiemodule en kan bewegingen aan de 

i3LEARNHUB-software doorgeven, zodat de leerlingen 

kunnen deelnemen aan uitdagende toetsen en 

activiteiten door de kubussen naar verschillende kanten 

te verplaatsen.

iMO-LEARN



Toegang tot duizenden 

interactieve 3D-modellen.

Toegang tot duizenden 

lesactiviteiten die door collega's 

zijn gemaakt. 

Gebruik een fysiek kompas, een 

gradenboog of een liniaal op het 

interactieve product van  i3-

Technologies.

Maak complexe STEM- 
onderwerpen visueel en 

gemakkelijker om te 
begrijpen

Activeer leerlingen met een 
minimale voorbereidingstijd 

Maak meetkunde-oefenin-
gen boeiender en eenvoudi-

ger voor de leerlingen 

De voordelen die u en uw leerlingen verdienen
Kenmerken van i3LEARNHUB

Werk samen met uw 
leerlingen waar ze zich ook 

bevinden
Organiseer een live 

samenwerkingsles met alle 

leerlingen tegelijk.

Volg de vorderingen van 
uw leerlingen gemakkelijk 

op.
Deel eenvoudig lessen en 

oefeningen met leerlingen die 

verbonden zijn met uw Google 

Classroom.

Bespaar tijd met toepassin-
gen die op het leerplan zijn 

afgestemd. 
Toegang tot interactieve apps en 

maak uw eigen apps met 

gebruiksklare sjablonen. 



Verstuur & ontvang direct 

interactief huiswerk van het 

platform zelf.

Maak interactieve oefeningen en 

toetsen.

Bespaar tijd en geef een 
nieuwe bestemming aan 
de inhoud van uw archief 

Koppel uw account aan Dropbox, 

OneDrive of Google Drive. 

Bespaar geld en tijd door 
huiswerk digitaal te delen 

Laat 1:1-interactie toe op 
elk apparaat zonder enige 

installatie 
i3LEARNHUB werkt met elke 

browser. 

Betrek de volledige klas 

De voordelen die u en uw leerlingen verdienen
Kenmerken van i3LEARNHUB

Snelle en eenvoudige 
toegang 

tot de voorkeursfuncties 
Organiseer uw favoriete functies 

in een zwevende werkbalk. 

Gebruik de geïntegreerde veilige 

webzoekfunctie. 

Eenvoudige toegang en 
voor iedereen veilig om te 

gebruiken 



ONDERWIJZEN BEHEREN & STIMULEREN

ACTIEF LEREN

Community-inhoud

Inhoud integratie

Conferentie & delen

Opslagintegratie

Augmented reality gereedschap

Leren door beweging

Touch display/Projector Webcam Computer

School Thuis

Digibord Communiceer Werk samen

Publieke bibliotheek
+60.000 lessen

i3LEARNHUB OnAir
Livestream uw klas

Lifeliqe

Edumedia

Plantyn

Dropbox

Onedrive

Google Drive

Microsoft for education

Smartschool

Klasmanagement

Google classroom
1-klik toegang voor studenten

Deel lessen
1-klik toegang voor studenten

1:1 Huiswerk verdelen

Activity builder
Gebruik met of zonder 
iMO-LEARN

Quick quiz
Live polling en statistieken

Build engaging activities

1:1 Polling van studenten

Passer

Lat

Gradenboog driehoek

iMO-LEARN
Analoge of digitale aansporing

Interactive Teaching Studio
Hoe werkt i3LEARNHUB ?



Gratis Individueel Team

BASIS

Aantal gebruikers per licentie 1 1 35

INHOUD

Georganiseerde community-bibliotheek   

Gebruiksklare sjablonen   

Private bibliotheek  

Persoonlijke toolinstellingen   

Edumedia Apps  

Lifeliqe-inhoud  

INTERACTIE

Acitivty builder   

Activiteiten gebruiken   

Activiteiten bewerken/creëren/opslaan   

SAMENWERKEN

Live delen van lessen 2 gelijktijdige gebruikers  40 gelijktijdige gebruikers  40 gelijktijdige gebruikers

BYOD 1-op-1 leren 2 gelijktijdige gebruikers  40 gelijktijdige gebruikers  40 gelijktijdige gebruikers

Snelle test 2 gelijktijdige gebruikers  40 gelijktijdige gebruikers  40 gelijktijdige gebruikers

Ondersteuning voor meerdere gebruikers 2 gelijktijdige gebruikers  

Klasconferenties   

Google classroom   

OPSLAAN

Opslaan in de publieke bibliotheek   

Opslaan in de private bibliotheek  

Opslaan in de teambibliotheek 

IMPORTEREN/EXPORTEREN

Bestanden importeren   

Als PDF exporteren   

PLUGINS/INTEGRATIES

i3Annotate   

i3Lens  

Online storage-integraties  

Augmented reality-plugin  

ADMINISTRATIE EN BEVEILIGING

Open authenticatie   

Gebruikermanagement 

SUPPORT

Product- & tooling-tours   

Wat zijn de opties? 
i3LEARNHUB-pakketen



U bent niet vertrouwd met digitaal lesgeven 
of lesgeven op afstand?

i3 trainingcenter

i3 Trainingcenter
Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling om leerlingen beter voor te bereiden op hun 

toekomst. Jonge mensen hebben nieuwe vaardigheden nodig om succesvol te zijn in 

deze snel veranderende wereld en leerkrachten hebben nieuwe competenties nodig om 

die vaardigheden effectief aan hun leerlingen te kunnen aanleren.

Een op maat gemaakt trainingsprogramma dat tegemoet komt aan de behoeften van de 

school en de leerkrachten garandeert succes in de klas van de 21ste eeuw.



Systeemvereisten
i3LEARNHUB werkt op elk apparaat dat in staat is om een moderne browser te gebruiken. 

Dit betekent computers, tablets en bijna alle smartphones. 

Vereisten 

Windows 7, OSX, Ubuntu 10.10, iOS6, Android 4, Windows RT, Windows Phone 8, Blackberry OS 10 of hoger. 

i3LEARNHUB is momenteel geoptimaliseerd voor schermformaten van 7 inch of groter. Als u niet zeker 

weet welke hardware u nodig heeft, kan DVZ-IT u een geïntegreerde oplossing bieden. 

Bandbreedte: 

Voor initiële laadtijden onder 20 sec raden wij een bandbreedte van 15 Mbps (download) of hoger aan.

Wat heeft u nodig? 
Systeemvereisten



Wilt u meer weten over 
de i3LEARNHUB?

Vraag het aan onze specialisten

BEL ONS
Op werkdagen van 08:00 - 17:00

+31 (0)85 0606 423




