
DOCENTEN DE KANS GEVEN 
GROOTHEID TE INSPIREREN 

Oplossingen voor Onderwijs 



LEERRESULTATEN 
BEVORDEREN 

Leerlingen aanmoedigen 
verbindingen te maken
Sociaal Emotioneel Leren

Leerlingen moeten zachte vaardigheden ontwikkelen 
om te slagen in onze verbonden wereld. Met SMART 
oplossingen kan iedereen gemakkelijk bijdragen en 
samenwerken. 

Elke leerling bereiken
Cognitieve vaardigheden & resultaten

Docenten hebben de flexibiliteit nodig om lesinhoud 
te kunnen aanpassen voor elk onderwerp en 
onderwijsniveau. SMART oplossingen maken 
interactieve lessen eenvoudig en snel.

Leren persoonlijk maken
Potentieel realiseren

Leerlingen slagen wanneer de vrijheid krijgen te 
leren op hun eigen manier en op eigen ritme. SMART 
oplossingen ondersteunen leerling-gecentreerd leren.

NET ALS U GELOVEN WIJ DAT BETERE RESULTATEN 
MOGELIJK ZIJN. 

Uw leerlingen inspireren te leren, maakt voor hen de weg vrij zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen SMART helpt u uw leerlingen te 
betrekken zodat zij de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig 
hebben om te slagen en hun unieke potentieel aan te boren.

18,4%  
in het algemene gemiddelde 

op ontwikkelingstests 
van de Engelse taal. 

Valley View Elementary School

31%  
in het totale 

slagingspercentage in 
Wetenschappen resultaten 

in gestandaardiseerde tests. 
Oak Grove Elementary School

 55% 
in optelsommen en

 69%  
in aftreksommen.

Rolling Ridge Elementary



ERVARINGEN IN 
HET KLASLOKAAL 
INSPIREREN 
Eenvoudige, flexibele, verbonden technologie

De mogelijkheden zijn eindeloos 
wanneer leerlingen en docenten 
de middelen hebben om leren 
mogelijk te maken. 

SMART interactieve 
beeldschermen en software 
verbinden leerlingen, lesinhoud 
en apparaten in geïntegreerde 
leerervaringen. 

Wij bieden intuïtieve technologie 
– speciaal ontwikkel voor 
onderwijs – gestoeld op 
onderzoek en inzicht verzameld 
van miljoenen docenten in de 
hele wereld. 
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ERVARINGEN IN 
HET KLASLOKAAL 
INSPIREREN 
Eenvoudige, flexibele, verbonden technologie

Flexibel onderwijs
Docenten kunnen hun 

benadering afstemmen en 
eenvoudig verschuiven 

naargelang de individuele 
educatieve behoeften 

van elke leerling.

Ontwikkeling van 
vaardigheden.
Leerlingen ontwikkelen 

vaardigheden van de 21ste 
eeuw tijdens hun deelname 

aan activiteiten in kleine 
groepen en klassen.

Actief leren
Het staat de leerlingen vrij hun 

eigen leerproces te sturen, 
problemen op te lossen en 

bijdragen te leveren met 
apparaten.

Projectgebaseerd 
leren

Leerlingen kunnen nu meer 
dan ooit ontdekken, informatie 
verzamelen en samenwerken. 



SMART Learning Suite 
combineert formatieve 

evaluaties, op spelletjes 
gebaseerde activiteiten, 

samenwerkende werkruimtes en 
de SMART Notebook lessen waar 

docenten van houden – allemaal in één 
ultieme educatieve suite. Tijdbesparende 

sjablonen kunnen eenvoudig worden 
aangepast aan alle onderwijsniveaus en 

onderwerpen.

LEERLINGEN BETREKKEN. 
DOCENTEN OPTIMALE 
MOGELIJKHEDEN BIEDEN.
SMART Learning Suite Software

 Online ervaring

Klaslokalen komen tot leven wanneer 
iedereen kan deelnemen in de lessen, 
activiteiten en evaluaties van overal op 
uiteenlopende apparaten.

 Bureaublad ervaring

SMART Notebook® software wordt geleverd 
met hulpmiddelen om lessen samen te stellen, 
functies voor specifieke onderwerpen en 
ontelbare methoden om leerlingen te imponeren.

Op spelletjes 
gebaseerde activiteiten 

Leerlingen blijven betrokken 
en leren via spelletjes aan 
het bord of op apparaten.

Formatieve evaluaties 
Docenten begeleiden 

het onderricht op basis 
van realtime inzicht in het 
begrip van de leerlingen.

Wist u dat?  
Elk SMART Learning Suite monster 
heeft een SEL vaardigheid? 
Maak kennis met hen op 
smarttech.com/monsters

Werkruimte activiteiten 
Leerlingen verkennen 

onderwerpen, verzamelen 
informatie en co-creëren op 

een inspirerend canvas. 

“We houden in het bijzonder van 
gamificatie. Dit maakt de lessen altijd 
leuk en biedt iedereen in de klas de 
kans deel te nemen! 

– Poppy & Evie, Penwortham Girls’ High School

Gebruikt door 

25 miljoen 
docenten en 

leerlingen in de 
hele wereld 

Eén software suite. Ontelbare manieren om lessen te 
creëren en te geven.



ONGEËVENAARDE 
SAMENWERKENDE 
ERVARING
SMART Board® interactieve beeldschermen

Meerdere leerlingen. Meerdere hulpmiddelen. Meerdere kleuren. 
Allemaal gelijktijdig. Enkel met SMART.

Dankzij de gelijktijdige hulpmiddel differentiatie 
kunnen meerdere leerlingen gelijktijdig pennen 
en gummen gebruiken en aantekeningen maken. 
Pennen schrijven in verschillende kleuren, vingers 
verplaatsen en handpalmen wissen zonder een 
selectie te maken uit een taakbalk – leerlingen 
kunnen dus eenvoudig samenwerken aan het bord.

SMART ink™ software biedt docenten de mogelijkheid 
over video’s te schrijven en in PDF-bestanden, 
Microsoft Office® bestanden en websites. Daarna 
kunnen zij aantekeningen in bijna elk bestandstype 
opslaan. U kunt aantekeningen verplaatsen, kopiëren/
plakken en wissen of ze converteren in tekst. Spotlight, 
vergrootglas en schermschaduw hulpmiddelen helpen 
leerlingen hun concentratievermogen niet te verliezen.

SMART Board beeldschermen helpen docenten hun lessen tot leven 
te brengen en leerlingen aan te moedigen deel te nemen. Leerlingen 
bouwen vaardigheden en vertrouwen op door te delen aan het 
scherm en door bij te dragen via hun telefoons, tablets en laptops. 

De transities tussen lessen gebeuren naadloos. 
Ontelbare manieren om leerlingen te betrekken 
bij de les. 
SMART Board beeldschermen met iQ ingebedde computersystemen 
bieden docenten de mogelijkheid met een tik op het scherm over 
te schakelen van een video naar een les presentatie tot het surfen 
op het internet – zonder hardware te moeten aansluiten of apps te 
moeten installeren. 

Ons vlaggenschip beeldscherm. 
De meest geavanceerde aanraking, 
schrijf- en samenwerking ervaring.

SMART Board  
7000 series met iQ

Ons meest populaire beeldscherm. 
Creëer leerervaringen zonder 

kabels of beperkingen.

SMART Board  
6000 series met iQ

Ons nieuwste beeldscherm. 
Alle essentiële educatieve elementen 

die docenten nodig hebben.

SMART Board  
MX series met iQ

SMART Board 
beeldschermen 

worden in meer dan

3 miljoen 
klaslokalen gebruikt 

in de hele wereld

1 JAAR 

 SMART Learning Suite 
abonnement inbegrepen

ULTRA HD
RESOLUTIE

4K

75", 86" 65", 75" 65", 75", 86"



LEREN VERSTERKEN 
Meer SMART oplossingen

SMART Board 2000 series
Draadloos scherm delen en niet-aanraking 
ontwerp maken de 2000 series ideaal om 
lessen en presentaties weer te geven van 
uiteenlopende apparaten.

SMART Audio™
Wanneer leerlingen docenten en leerlingen 
duidelijk kunnen horen, blijven ze geconcentreerd, 
nemen ze deel aan discussies in het klaslokaal en 
bereiken ze meer in school.

SMART Document Camera™
In interactie treden met live beelden en video’s 
van dagelijkse voorwerpen en het werk van de 
leerlingen op het SMART Board van overal in 
het klaslokaal.

SMART Podium™ 624
Illustreer concepten. Maak aantekeningen. 
Projecteer op grote beeldschermen. Met SMART 
Podium kunnen docenten zich richten tot het 
klaslokaal en eventuele hiaten in het begrip van de 
leerstof identificeren.

SMART elektrisch hoogte-instelbaar 
mobiel statief*
Creëer samenwerkende leerruimten in klaslokalen, 
bibliotheken, creatieve ruimten en overal waar 
docenten hun onderwijs moeten animeren.

*Enkel beschikbaar in Noord-Amerika

Betere multimedia. Helderder geluid. Zelfs SMART Board draagbaarheid. 
Met SMART bestaan er tal van verschillende manieren om het 
interessanter en gemakkelijker te maken voor leerlingen om leerstof 
te absorberen. We maken het ook mogelijk om leerruimten te creëren 
overal in uw scholen. 



UNIEK VOOR ELKE SCHOOL.  
WAARDEVOL VOOR 
ELKE DOCENT. 
EdTech implementatie & training

U zult vanaf de eerste dag resultaten zien  

Training en professionele ontwikkeling

Ervoor zorgen dat docenten vertrouwen hebben in het gebruik van 
technologie en verbeteringen vaststellen in de resultaten van de 
leerlingen - vanaf de eerste dag. Pedagogisch relevante training leert 
elementaire technologische vaardigheden aan op basis van geavanceerde 
technieken die de testscores en slagingspercentages verhogen.

SMART Digital Educator – Fundamentele vaardigheden 
SMART Digital Champion – Pedagogie en theorie 
SMART Certified Trainer – Workshop planning

Gemaakt door docenten voor docenten, de SMART Ed2Ed tweewekelijkse 
webinar toont aan hoe u SMART oplossingen op de meest efficiënte wijze 
kunt gebruiken in uw klaslokaal.

Uw leerdoelstellingen bereiken 
Education Consulting
Elk SMART EdTech Implementation Program is specifiek aangepast aan de 
specifieke onderwijs- en leerdoelstellingen van uw scholen. Aan de hand 
van een op bewijs gebaseerde methodologie helpen wij u leerstrategieën te 
ontwikkelen en een technologie-ondersteund curriculum te implementeren 
die de prestaties en de resultaten van de leerlingen verbeteren.

360
SMART 

gecertificeerde 
trainers

Maak deel uit van een wereldwijde 
educatieve gemeenschap  
Gemeenschap en hulpmiddelen 
SMART Exemplary Educators is een wereldwijde 
gemeenschap van docenten die een passie delen voor 
EdTech. Hun inzichten en ideeën geven vorm aan de SMART 
oplossingen en de toekomst van hun klaslokaal.

SMART Exchange® bevat duizenden interactieve lessen 
gecreëerd door docenten, voor elk onderwijsniveau en elk 
onderwerp, die allemaal gratis beschikbaar zijn voor download.

MEER DAN 

50
webinars van 
tips en trucs

350.000 
maandelijks actieve 

gebruikers op 
SMART Exchange

BIJNA 
2.000

SMART Exemplary 
docenten in  
45 landen

EEN DOELTREFFENDE IMPLEMENTATIE 
IS MEER DAN TRAINING – ze biedt docenten de 
hulpmiddelen die zij nodig hebben om leerlingen te motiveren 
en klaslokalen te betrekken. Het doel van SMART is docenten 
te helpen hun unieke educatieve benaderingen te verbeteren 
met technologie om de resultaten te verbeteren.



WAT IS HET GEHEIM VAN 
HET BEVORDEREN VAN 
LEERRESULTATEN MET 
TECHNOLOGIE? 

SMART onderzoekers van onderwijs geven een antwoord op 
deze vraag in duizenden klaslokalen in de hele wereld en bieden 
ons nieuwe middelen om u te helpen grootheid te inspireren bij 
uw leerlingen en optimale resultaten te behalen.

Alle scholen proberen hun testscores en slagingsercentages te verbeteren. Er zijn echter 
heel wat andere resultaten die scholen moeten behalen, zoals een hogere betrokkenheid 
en tevredenheid van de docenten en de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen 
ontwikkelen om hen beter voor te bereiden op hun loopbaan.

Ongeacht de leerresultaten die u moet bereiken, stellen wij alles in het werk u daarbij te helpen. 

ENKEL MET SMART

We ondernemen acties op basis van ons engagement in technologie-
ondersteunde leerresultaten door:

• Elk jaar honderden uren van onderzoeken uit te voeren van het ontwerp 
met docenten en studenten

• Oplossingen ontwerpen en produceren specifiek voor het onderwijs
• De ondersteuning van een wereldwijd netwerk van 2.000 docenten
• Partnerschappen te sluiten met districten om een op behoeften 

afgestemde implementatieplannen op te stellen en uit te voeren.
• Zelfbediening educatieve routes aan te bieden voor docenten die onze 

technologie gebruiken
• Engageren in onderzoek in EdTech best practices
• Meetbare resultaten van scholen documenteren die hun resultaten 

verbeteren met technologie

“Ons team benadert de oplossing van 
problemen in het klaslokaal door te 
bekijken wat docenten willen bereiken 
om hun onderwijsdoelstellingen 
te bereiken. 

– Andy Cargile, Senior Director, User Experience

Het is  

342%  
meer waarschijnlijk dat uw 

scholen uitstekende resultaten 
zullen boeken als ze regelmatig 

de beste onderwijsmethoden 
en technologie gebruiken.



Erkende wederverkoper:
SMART Technologies
Gratis telefoonnummer 1.800.260.9408 
(U.S./Canada) of +1.403.228.5940 

smarttech.com/education

©2018 SMART Technologies. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, 
SMART Notebook, SMART ink, SMART Podium, SMART Document 
Camera, SMART Audio, het SMART-logo en alle SMART-taglines en 
productlogo’ s zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van 
SMART Technologies in de V.S. en/of andere landen. Alle producten en 
bedrijfsnamen van derden worden slechts voor identificatiedoeleinden 
genoemd en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. 

OVER SMART 
SMART is een wereldleider op het gebied van technologie 
in het klaslokaal. Tijdens 30 jaar van innovatie hebben we 
interactieve oplossingen aangeboden om elke leerling en 
docent te helpen de grootheid in elk individu te ontdekken 
en te ontwikkelen. Wij zijn de uitvinder van het SMART 
Board en de ontwikkelaar van SMART Notebook, de meest 
populaire samenwerkende educatieve software en een deel 
van de SMART Learning Suite. Gebruikt in meer dan 3 miljoen 
klaslokalen, SMART oplossingen helpen leerlingen en 
docenten in de hele wereld betere leerresultaten te boeken. 


