
Brainstormen 
& scrummen

“Dont scale the size of your ideas
to the size of your whiteboard”

Grote whiteboardwanden geven je 

de ruimte om groot te denken en 

complete projecten te visualiseren. 

Ze kleden een ruimte aan, benutten 

de ruimte optimaal en faciliteren 

actief overleggen en instrueren. 

Speel eindeloos met kleur, vorm 

en grootte met de Chameleon-lijn 

die de functionaliteit van een 

whiteboard combineert met stijlvol 

interieurdesign, mede doordat deze 

lijn borden geen profi el nodig heeft. 

De Chameleon-lijn is een bijzondere 

serie whiteboards. Leverbaar 

in vele uitvoeringen én volledig 

op maat bedekte complete mag-

netische en beschrijfbare wanden. 

Eventueel met uitsnedes als logo 

of een mooie skyline. 

Magneethoudend, 
beschrijfbaar en droog 

uitwisbaar.
DE KEUZE IS REUZE!

Akoestisch

Functioneel &
STIJLVOL

Projectie

Vorm
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Scrummen 
op school

Basis
•  Akoestisch

•  Modulair

•  Interactief

Oppervlak
•  Wit emaille

•  Krijt grijs 

•  Krijt groen

Afwerking
•  Sharp (modulair, witte rechte 

randen en hoeken)

•  Curve (zwarte randen en

afgeronde hoeken)

Personaliseren 
met maatwerk
• WANDVULLEND > Creëer een 

wandvullend schrijfoppervlak 

van muur tot muur en van vloer 

tot plafond, of elk ander formaat. 

•  VORMEN EN UITSNEDES >

Ga voor creatieve vormen of 

functionele uitsnedes of voeg 

uw logo toe als uitsnede (met 

daarachter een full-colour print)

•  BEDRUKKING > De door u 

aangeleverde bedrukking wordt 

met een speciale techniek in full-

colour in de panelen opgenomen. 

De inkt komt hierbij onder het 

oppervlak te liggen, waardoor 

het bestand is tegen krassen 

en lichtecht blijft.

Onze internationaal georiënteerde economie 

vraagt om afgestudeerden die een schat aan kennis 

bezitten, creatief zijn en projectgestuurd kunnen 

(samen)werken. Om de beste resultaten uit leer-

lingen te halen, is het essentieel dat de faciliteiten 

aansluiten bij de onderwijsmethodieken. 

Die methodieken zijn al een aantal jaren fl ink in beweging:

• Docent als coach, leerling in de lead

• Projectgestuurd onderwijs (scrum & agile werken)

• Aandacht voor soft skills

Hierdoor ontstaat een behoefte aan multifunctionele ruimtes 

waarbij analoge en digitale faciliteiten elkaar versterken. Groepen 

krijgen een probleemstelling en werken binnen een project toe 

naar een eindpresentatie. Door gebruik te maken van scrumtech-

nieken wordt het project inzichtelijk voor elkaar en voor de docent, 

die daardoor kan coachen. Een groot whiteboardoppervlak maakt 

niet alleen het project visueel, maar stimuleert ook creativiteit door 

middel van brainstorms.

Soft skills are hot!
Creativiteit en samenwerking, maar ook probleemoplossend 

vermogen zijn vaardigheden die gevraagd worden op de arbeids-

markt. Grote whiteboardwanden vergroten letterlijk het denk-

vermogen. Het stelt groepen mensen in staat om samen te 

mindmappen, brainstormen, relaties te leggen en projecten 

uit te werken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van scrummen of 
de Chameleon-lijn? Neem dan contact met ons op voor een 
vrijblijvend adviesgesprek.

Design en functionaliteit 
in perfecte harmonie
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