
BLENDED LEARNING 
MET SMART 
Flexibele tools die actief leren stimuleren





De afgelopen maanden hebben om veel verandering binnen het onderwijs gevraagd. Leraren 
moesten onverwachts digitaal lesgeven of hun lessen op papier meegeven door middel 
van handouts. Hoe kijkt u terug op deze periode? Wat ging goed en kan eventueel beter? 
U kunt leraren ondersteunen en voorzien van hulpmiddelen die een consistente, kwalitatief 
hoogwaardige manier van lesgeven mogelijk maken, zowel persoonlijk als op afstand, aan een 
hele klas of aan kleinere groepen, voor synchroon en asynchroon leren.

 
SMART software en displays bieden effectieve, boeiende en interactieve manieren om les te 
geven, het leerproces te verdiepen en het succes van de leerlingen te ondersteunen. Voorkom 
dat het leerrendement lager wordt, differentieer het onderwijs en zorg ervoor dat de leerlingen 
betrokken blijven:

Verhoogde betrokkenheid en 
samenwerkingsoplossingen

SMART is dé oplossing voor leraren en leerlingen om devices, 
inhoud en platforms te gebruiken om het leerrendement overal te 
verbeteren. Betrek leerlingen en beperk de werkdruk van leraren, 
allemaal binnen de Google en Microsoft workflows waar u al 
bekend mee bent.

Interactieve lessen – creëer actieve lessen met interactieve 
inhoud, formatieve beoordelingen en games, allemaal eenvoudig 
en snel op maat te maken voor uw curriculum.  

Beter zicht op de leerresultaten – krijg beter inzicht in de 
resultaten van leerlingen en geef live feedback waar nodig. 

Betekenisvolle onderlinge samenwerking – creëer een eenvoudige 
en waardevolle samenwerking tussen leerlingen onderling.

Maak leren interactiever en 
krachtiger - overal. 
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ONDERWIJS EN HELP 
UW LEERLINGEN - 
VANAF ELKE LOCATIE
Met  SMART Learning Suite voor Blended Learning

SMART Learning Suite Online stelt leraren in staat om boeiende lessen te geven met interactieve 
inhoud, toetsen af te nemen en leerlingen onderling samen te laten werken via hun eigen apparaten, 
ongeacht de locatie.

Leerlingen kunnen vanaf elke webbrowser, in real-time of in hun eigen tijd, lessen volgen. De leraar krijgt 
via SMART Learning Suite op een gemakkelijke manier inzicht in de voortgang van de leerling. 

SMART Learning Suite Online is geïntegreerd met Google en Microsoft en helpt leraren om eenvoudig 
hun lessen te geven vanuit de platforms, gebruikmakend van bestaande inhoud en workflows.

Daarnaast kunnen leraren snel en gemakkelijk gebruik maken van kant-en-klare lessen die gemaakt zijn 
door andere leraren en activiteiten die zij met leerlingen kunnen delen.



BOEIENDE LESSEN

Verander nieuwe of bestaande inhoud, waaronder 
SMART Notebook®, PDF, PowerPoint® en Google 
Slides, Docs en Sheets, in dynamische lessen en geef 
deze weer op devices van leerlingen.

• Maak elke les interactief.

• Maak gebruik van gratis interactieve inhoud 
en hulpmiddelen die u kunt gebruiken voor uw 
bestaande lessen. 

• Voeg gemakkelijk spelletjes en activiteiten aan 
toetsen om deze interactief te maken.

• Maak gebruik van ingebouwde vragen- en 
reflectietemplates, simpele activititeiten en meer.

GRENZELOOS LEREN

Of het nu in de klas is of op afstand, ga verder dan 
alleen het lesgeven. Betrek leerlingen actief bij 
uw lessen en stimuleer hen om actief in de les te 
participeren.

• Deel de lessen op de devices van de leerlingen om 
de hele klas, een kleine groep of het projectmatig 
leren in de klas en online mogelijk te maken.

• Pas lessen gemakkelijk aan het niveau van de 
leerlingen aan.

• Leerlingen kunnen zich verder verdiepen in 
de inhoud en activiteiten uitvoeren, zowel in 
groepsverband als alleen.

• Deel de inhoud van het digitale display met de 
devices van leerlingen zodat zij zelfstandig met de 
inhoud aan de slag kunnen. 

BETEKENISVOLLE FEEDBACK

Krijg direct inzicht in het leren. Beoordeel en 
ondersteun daardoor direct de behoeften van de 
individuele leerlingen.

• Bekijk de voortgang en stuur uw lessen bij met 
duidelijke inzichten in het werk van de leerling door 
middel van individuele hand-outs, activiteiten en 
samenwerkingsopdrachten.

• Betrek leerlingen en maak toetsen interactiever door 
een verschillende soorten vragen.

• Laat de resultaten van individuele leerlingen zien op 
hun devices en geef direct feedback.

INTEGRATIE MET HET PLATFORM WAAROP U AL 
WERKT EN AVG

Haal meer uit uw investering.

• De webgebaseerde software werkt met bestaande 
technologie, bekende platforms en workflows, 
waaronder Google en Microsoft.

• Leerlingen gebruiken hun school Google or 
Microsoft® accounts om mee te kunnen doen, 
ongeacht de locatie.

• Wij nemen privacy en uw gegevens erg serieus. 
We proberen inbreuken te voorkomen door zo 
weinig mogelijk persoonlijke informatie op te 
slaan. We vertellen u precies welke informatie 
we verzamelen en wat we ermee doen.

BETREK LEERLINGEN 

Creëer mogelijkheden om uw leerlingen maximaal bij 
de les te betrekken, ongeacht de locatie.

• Collaboratieve werkruimtes bieden een gedeeld 
digitaal canvas voor leerlingen om te co-creëren, 
inhoud toe te voegen en problemen op te lossen 
vanuit school of thuis, tijdens of na de les. Het 
meedoen binnen deze werkruimtes zorgt voor 
verantwoording en begrip van de bijdragen.

• Shout It Out activiteiten zijn uniek en maken het 
mogelijk om leerlingen teksten en afbeeldingen 
vanaf hun device aan de les toe te voegen. Leraren 
kunnen deze dan verplaatsen, gebruiken en ter 
discussie stellen om te kijken of de leerling de stof 
begrijpt.

• Individuele handouts geven leerlingen de 
mogelijkheid om te reflecteren en te reageren.

Ervaar en probeer SMART 
Learning Suite nu gratis:  
SMARTTECH.COM/SLS



Het middelpunt van het klaslokaal en een platform voor het geven van lessen, interactiviteit en 
betrokkenheid - onze SMART Board® interactieve displays geven leraren de mogelijkheid om hun lessen 
te stroomlijnen en zorgen ervoor dat er meer interactiviteit is met de leerlingen.

Bereik elke leerling – bespaar tijd en geef de les die u op het bord geeft live aan leerlingen die in het klaslokaal 
zitten, maar ook thuis.

Boeiende lesinhoud – houd de aandacht vast en breng het leren tot leven met video’s en interactie. Ook heeft u 
de mogelijkheid om al uw aantekeningen op het SMART Board op te slaan.

Actief leren – zorg ervoor dat elke leerling input kan geven vanaf elk device en zijn of haar inbreng kan zien in 
gedeelde werkruimtes.

SMART Board® interactieve displays bieden het totale pakket: hardware, leersoftware, uitgebreide 
trainingshulpmiddelen en volledige ondersteuning. Onze geavanceerde displays maken het mogelijk om te leren 
vanuit het klaslokaal maar ook op afstand en zullen u helpen bij de behoeften van uw school. 

INTERACTIEVE 
DISPLAYS VOOR UNIEKE 
LEERERVARINGEN



BRENG LESSEN TOT LEVEN

Lessen zijn duidelijk en interactief. Koppel elk soort 
device makkelijk en snel met de display op elk netwerk.

• Met het anti-glans glasoppervlak, de 4K Ultra HD 
resolutie en de 50.000 uur aan LED’s zien leerlingen 
de inhoud tot leven komen op een SMART Board, 
zelfs vanuit achter in de klas. iQ Android embedded 
computing maakt applicatie-gebaseerde of native 
screen-casting mogelijk, zodat docenten en leerlingen 
schermen kunnen delen op elke netwerkconfiguratie.

• Geef gemakkelijk les met exclusieve HyPr touch- en 
inkttechnologie.

VERBIND DEVICES VOOR VERBINDING EN ACTIEF 
LEREN

Verbind de devices van leraren en leerlingen via iQ 
ingebedde Android-devices om de betrokkenheid te 
vergroten, het werk van de leerlingen te laten zien en de 
samenwerking te ondersteunen. 

• Deel tot vier schermen van leerlingen tegelijkertijd met 
de technische flexibiliteit van applicatiegebaseerde of 
native screen-casting op de display.

• Laat leerlingen ideeën naar de display sturen vanaf 
hun devices om werk te laten zien en te bekijken of ze 
de leerstof begrepen hebben..

• Geef leraren de controle over welke inhoud wordt 
gedeeld, door wie en wanneer.

• Maak aantekeningen en screenshots en deel deze.

• Maak contact met leerlingen die niet in de klas 
aanwezig kunnen zijn met UVC webcams.

GEPERSONALISEERDE DISPLAYS VOOR 
INDIVIDUELE KLASLOKALEN

• Log in met een bestaande Google- of Microsoft-
account om toegang te krijgen en geef les zonder dat 
u een pc op de display hoeft aan te sluiten.

• Leraren kunnen lessen personaliseren met behulp van 
de apps uit de SMART app store.

INTERACTIVITEIT MET CHROME OS™

SMART interactieve displays bieden een uitzonderlijke 
interactie met Chrome OS-devices, waaronder 
Chromebook™, Chromebox™ en Pixelbook™.

• Intuïtieve tools zoals automatische penherkenning, plus 
handpalm-, pen- en gumdifferentiatie in ondersteunde 
Chrome OS-toepassingen.

• Multi-touch and single-touch mogelijkheden.

• Toegang tot de Google Play store en apps direct op 
het bord.

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK EN BRENGT LESSEN 
TOT LEVEN

SMART displays zijn speciaal ontworpen om een 
naadloze, intuïtieve gebruikerservaring te bieden, zodat 
leraren zich kunnen concentreren op het lesgeven, niet 
op de technologie.

• Dankzij SMART ink™ kan iedereen in digitale inkt 
schrijven en tekenen door simpelweg een pen op te 
pakken. Geen menu’s, geen gereedschapsselectie en 
geen modusschakeling.

• Simultaneous Tool Differentiation laat gebruikers 
schrijven, wissen en objecten verplaatsen op hetzelfde 
moment.

• Schrijf in PDF- en Microsoft Office® bestanden en 
websites met SMART ink, en sla daarna uw notities op 
in bijna elk soort bestand.

• Geniet van het gemak van onderhoud en 
ondersteuning met automatische OTA-updates.

INGEBOUWDE TOOLS

Les- en productiviteit tools zijn direct beschikbaar op het 
interactieve display, zodat leraren deze altijd bij de hand 
hebben.

• In de ingebouwde iQ omgeving zitten kant-en-klare 
whiteboard templates en interactieve activiteiten die 
het mogelijk maken om spontane leerstof interessant 
aan te bieden. 

• Voeg interactieve widgets toe zoals timers en spinners 

Ontdek hoe interactieve displays uw 
lessen kunnen transformeren: 
NL.SMARTTECH.COM/SMART-VOOR-EDUCATIE SMARTBOARD.NL/ONDERWIJS

https://smartboard.nl/onderwijs/


Geautoriseerde reseller: SMART Technologies
smarttech.com/contact
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HAAL HET MEESTE UIT 
UW OPLOSSING
Na een tijd van onrust hebben scholen 
kennis gemaakt met wellicht het nieuwe 
leren van de toekomst. De juiste keuze van 
technologie kan hierbij helpen. Niet alleen 
om betere leerresultaten te verkrijgen, maar 
ook om onderlinge relaties tussen leraren 
en leerlingen te verbeteren, lessen leuker 
en interactiever te maken en leerlingen te 
ondersteunen in hun leerproces, waar dan 
ook.

Haal het meeste uit uw investering, boek 
nu een demo om erachter te komen hoe 
SMART u kan helpen.

Maak leren betekenisvoller 
– overal 

NL.SMARTTECH.COM/BOEK-DEMO SMARTBOARD.NL/SHOWROOMS

https://smartboard.nl/onderwijs/
https://smartboard.nl/showrooms/

