
Beamz is een muziekinstrument dat iedereen kan bespelen. U sluit het instrument aan op een 

computer en met behulp van de speciale software kan iedereen direct muziek maken, die altijd 

mooi klinkt. De Beamz controller heeft vier laserstralen. Door deze te onderbreken, roept u 

voorgeprogrammeerde geluiden, tonen, of muziekfragmenten op. De software zorgt ervoor 

dat deze ‘samples’ altijd perfect passen bij de achtergrondmuziek. Het maken van muziek 

wordt zo wel heel gemakkelijk! 

In de Beamz Player software is een groot aantal “songs” beschikbaar. Zo’n song bestaat uit 

een achtergrondritme of -melodie en bijpassende instrumenten of geluiden voor elk van de 

snaren. De gebruiker roept een toon of fragment op door een laser te onderbreken. Zodra de 

gebruiker zijn of haar hand weghaalt, stopt de toon of het fragment. De software zorgt ervoor 

dat de muziek altijd harmonieus kinkt, ook al is de interactie met de lasers willekeurig. 

Er zijn songs beschikbaar in verschillende stijlen: van klassiek tot hiphop, van jazz tot rock. 

Met de Beamz speel je de instrumenten van een orkest of band, of ga je als een ware dj aan de 

slag. Er zijn ook songs met video en songs met karaoke. Daarnaast is het mogelijk eigen 

mp3’tjes in te laden en die “Freestyle” te begeleiden met de Beamz. 

Het achtergrondritme en de zangstem (indien aanwezig) kunnen aan- of uitgezet worden. 

Wanneer het ritme tijdens het spelen uitgezet wordt, volgt er altijd een mooie afronding van 

de muziek. Zo kan ook de gespeelde muziek altijd op een mooie manier beëindigd worden. 

Het is ook mogelijk je zelf gespeelde nummers op te nemen. 

Met de vier lasers kunnen in totaal twaalf instrumenten bespeeld worden. De instrumenten 

zijn verdeeld over drie “pagina’s”. De software toont op het scherm een afbeelding van de 

Beamz controller. Bij elke snaar is te lezen welk instrument daaraan is toegewezen. Met een 

knop in de software of op het apparaat kan geschakeld worden naar de volgende vier 

instrumenten. Het is ook mogelijk alle instrumenten tegelijk op het scherm te tonen. Er 

worden dan twee extra (kleinere) vensters geopend die elk een extra controller weergeven. 

De lasers kunnen op verschillende manieren op een onderbreking reageren. Zo kan een laser 

bij elke onderbreking een enkele noot laten klinken, of kan een ritme blijven klinken zolang 

de gebruiker de laser blijft onderbreken. Na opnieuw onderbreken kan de sample opnieuw 

beginnen, of doorgaan waar deze gebleven was. 

Bedieningsmogelijkheden 
Uniek aan de Beamz is het aantal bedieningsmogelijkheden, waardoor vrijwel iedereen de 

Beamz kan bespelen. 

De Beamz controller kan bediend worden met de handen, vingers, voeten of met een 

voorwerp. 

In de Beamz software is de lasercontroller op het scherm afgebeeld. Het instument kan 

bespeeld worden door de snaren op het scherm “aan te slaan” op een aanraakscherm, met een 

(aangepaste) muis (bijvoorbeeld een hoofd- of mondmuis), of met een (aangepast) 

toetsenbord. 

In de Tobii editie van de software zijn de lasers extra dik, zodat ze gemakkelijk te raken zijn 

voor mensen die werken met oogbesturing. 



Daarnaast kan de Beamz software bediend worden met knoppen of andere schakelaars. Met 

behulp van de Beamz universele interface kunt u zes schakelaars met een mini-jackaansluiting 

gebruiken. Daarnaast is een set van vier draadloze schakelaars met ontvanger beschikbaar 

(hiervoor is geen apart interfacekastje nodig). De speciale Beamz interface en schakelaars zijn 

zo aangepast dat de schakelaars niet slechts één signaal geven wanneer ze geactiveerd 

worden, maar dat de gebruiker een schakelaar ook ingedrukt kan houden om een langere toon 

te laten klinken. Bovendien zijn de functies van de schakelaars gekoppeld aan de Beamz 

software. 

De Beamz is ook te bespelen door meerdere personen tegelijk, bijvoorbeeld in een klas. Zet 

de Beamz software op een computer met oogbesturing en maak op het scherm alle twaalf 

instrumenten (drie vensters) zichtbaar. Laat nu de grootste controller op het scherm bedienen 

door een leerling die werkt met oogbesturing, laat een of twee andere leerlingen de Beamz 

controller (hardware) bespelen en laat nog vier andere leerlingen ieder een snaar met een 

(draadloze) schakelaar bedienen. 

 

Doelgroepen 
De Beamz stimuleert creatieve, cognitieve, sociale én motorische vaardigheden. Daarnaast 

kan de Beamz mensen activeren en beweging stimuleren. 

Alleen luisteren naar muziek heeft op veel mensen al een positieve werking. De bijkomende 

interactie, beweging en het zelf musiceren, werken stimulerend en motiverend. En in 

tegenstelling tot traditionele muziekinstrumenten kan iedereen de Beamz direct bespelen. 

Voor therapeuten is de Beamz dan ook een innovatief hulpmiddel. Het instrument kan ingezet 

worden voor cognitieve, motorische en sociaal emotionele therapie, zoals muziektherapie, 

fysiotherapie en activiteitenbegeleiding. Denk hierbij niet alleen aan kinderen en volwassenen 

met een motorische of verstandelijke beperking, maar ook bijvoorbeeld aan dementerende 

ouderen of psychiatrische patiënten. 

De Beamz is ook zeer geschikt voor het (speciaal en inclusief) onderwijs. Dankzij de vele 

bedieningsmogelijkheden kan elke leerling meedoen. Zo is de Beamz niet alleen een 

muziekinstrument, maar draagt het ook bij aan de ontwikkeling van communicatieve en 

sociale vaardigheden. Zelfs wanneer kinderen zomaar wat spelen, gebruiken ze hun motoriek, 

maken ze keuzes en zijn ze creatief bezig. 

Met de Studio software is het bovendien mogelijk eigen geluiden of opnames aan de lasers te 

koppelen. Dat hoeven niet per se muziekfragmenten te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld spraak 

zijn, zodat u uiteenlopende lessen en oefeningen kunt maken. 

Thuis is de Beamz niet alleen gewoon een leuk instrument, dat iedereen kan bespelen, maar 

ook een instrument dat het mogelijk maakt samen te musiceren, met het hele gezin. 

Voor gebruikers met een laag ontwikkelingsniveau kunt u songs kiezen met een duidelijk 

reactiepatroon. Voor deze gebruikers kan het ook beter zijn om de achtergrondmuziek in het 

begin uit te zetten, zodat duidelijker is welke geluiden zij zelf veroorzaken. Het is ook 

mogelijk om de verdeling van de instrumenten over de snaren aan te passen, bijvoorbeeld een 

favoriet instrument onder de gemakkelijkst bereikbare snaar te plaatsen. Zo kan de Beamz op 

verschillende niveaus worden gebruikt: van eenvoudig actie-reactie speelgoed, tot een 

instrument voor het spelen van complexere muziekstukken, waarvoor meer ontwikkelde 

vaardigheden en muzikaliteit nodig zijn, en/of de creativiteit tot uitdrukking kan komen. 



Ondersteunend materiaal 
De Beamz Player software is eenvoudig en direct te gebruiken. Om nog meer uit de Beamz te 

halen, vindt u op de Beamz website een grote verzameling aan materialen en filmpjes, die 

duidelijke uitleg geven over de verschillende aspecten en mogelijkheden van de Beamz, maar 

ook ideeën voor gebruik. 

Versies 
Beamz Home (familieversie) bestaat uit een Beamz controller, de Beamz Player software en 

36 songs die speciaal geschikt zijn voor families. 

Beamz Professional (zorg&educatie) bestaat uit een Beamz controller, de Beamz Player 

software, een cd met 50 songs, Virtual DJ software en Beamz Studio software om zelf songs 

te maken. Optioneel is voor deze versie een therapiegids beschikbaar (Engelstalig). Deze 

bevat 15 protocollen met uiteenlopende cognitieve, fysieke en sociaal-emotionele doelen 

voor een brede groep cliënten. 

Beamz Player software Tobii edition bestaat uit een aangepaste versie van de Beamz Player 

software, speciaal bedoeld voor mensen die werken met oogbesturing. In deze Tobii-versie is 

de dikte van de lasers instelbaar, zodat ze gemakkelijker met de ogen bespeeld kunnen 

worden. 

De Beamz software is geschikt voor Windows, Mac en iOS (iPad/iPhone). Bij de professional 

versie krijgt u voor elke van deze systemen 2 licenties. Bij de home versie krijgt u voor elk 

systeem 1 licentie. 

Technische gegevens 
Afmetingen (lxbxh): 63,5 x 15,24 x 20,32 cm 

Gewicht: 1 kg 

Aansluiting pc/Mac: USB 

Aansluiting iPad/iPhone: Bluetooth 

Systeemeisen: Windows 7 of 8, Mac OS 10.8x of hoger, iOS 6.0 of hoger (iPad 3 of nieuwer, 

iPhone 4S of nieuwer, iPad Mini) 

 


