Lange Termijn Plan voor Professionele Ontwikkeling
Door: Martin de Fockert, Education Consultant, SMART Technologies.
Gemaakt voor: naam school/bestuur/stichting

Fasen in
ontwikkeling

Op welke manier gebruikt
de docent het SMART
Board interactive white
board?




Fase 1
Beginner







Fase 2
Gemiddeld





Welke workshops of mogelijkheden
zijn er beschikbaar?

Wanneer vindt
deze sessie
plaats?

Doelgroep

Waar vindt deze
sessie plaats?

Benodigde
Bronnen

Projectie van filmpjes en &
Internet bronnen
Whiteboard om
aantekeningen te maken
en te bewaren
Gebruik van Zwevende
Hulpmiddelen over
bestaande bronnen
Downloaden & aanpassen
van bestaande lessen
Gebruik van basiscontent
TM
uit de Notebook Gallery
Vooral gebruik door
docent, weinig actieve
leerling deelname

SMART Masters Training Level 1: ½ dag of Hele
dag

Vlak voor installatie
SMART Boards of
binnen een week
daarna.

IT-bewuste docenten,
“early innovators”, ICTcoordinator, media
specialisten, ITcoaches

Op locatie met SMART
Certified Trainer.

Master’s Learner
Workbook Level 1

SMART Workshop I: ½ dag of Hele Dag
 Presentatie: Setup, oriëntatie, hardware,
software, schrijven en bewaren van
aantekeningen, downloaden bestaande lessen
van SMARTopschool of SMART Exchange,
gebruik bestaande bronnen.
 Activiteit: Praktijkopdrachten.
 Activiteit: Download en wijzig een les.

Binnen een week
na installatie
SMART Boards.

IT-bewuste docenten,
“early innovators”, ICTcoordinatoren, media
specialisten, ITcoaches
TRAIN DE TRAINERmodel

Centrale locatie school,
bestuur of stichting met
minimum van 15 deelnemers.

Notebook
bestanden,
PowerPoint
bestanden, Basis
handleiding
Notebook

Gebruik geavanceerde
functies in NB (gebruik
koppelingen, SMART
Recorder, integratie
video’s)
Gebruik van de Galerie
Maken eenvoudige lessen
Overgang naar gebruik als
leermiddel (betrokkenheid
leerlingen verhogen)

SMART Master Training Level 2

In overleg

IT-bewuste docenten,
“early innovators”, ICTcoordinatoren, media
specialisten, ITcoaches
TRAIN DE TRAINER
model

Op locatie

Materiaal op maat

In overleg

Alle medewerkers die
op dat moment werken
met een SMART Board
TM
en Notebook software
en voldoen aan de
eisen van een
gemiddelde gebruiker.

Op locatie

Materiaal op maat

Geavanceerde functies Notebook™ Software
 Jeopardy Test van basisvaardigheden.
 Lagen, verbergen informatie, koppelingen,
geluidsfragmenten
 Video recorder, voice recorder, video player

Tien manieren voor SMART gebruik
(vakgerichte sessies PO/VO/HBO)

In overleg

Alle medewerkers met
specifieke wensen die
op dat moment werken
met een SMART Board
TM
en Notebook software
en voldoen aan de
eisen van een
gemiddelde gebruiker.

Bevorderen hoger niveau van denken met het
SMART Board interactive white board

In overleg

Lesgeven vanuit meervoudig perspectief
(inspelen op niveau en leerstijl)

In overleg

Alle medewerkers die
op dat moment werken
met een SMART Board
TM
en Notebook software
en voldoen aan de
eisen van een
geavanceerd gebruiker.

Sessie voor speciale wensen m.b.t. het gebruik
van het SMART Board en Notebook software






Fase 3
Gevorderd







Fase 4
Expert
(SMART
Voorbeeld
Docent)







Maken & geven van
lessen/lesactiviteiten in
Notebook op structurele
basis
Lessen plaatsen in ELO of
online gebruikersgroepen
Van docent -gericht naar
leerling-gericht gebruik van
het bord
Meerdere didactische
manieren gebruiken tijdens
het leren
Inspelen op niveau en
capaciteit van leerlingen
Manieren van alternatieve
toetsing
verkennen/toepassen
Bevorderen van hoger
niveau denken van
leerlingen via bord
Ontwikkelen van nieuwe
en innovatieve content en
strategie
Actief delen van bronnen
Ontwikkelen &
onderhouden van
gebruikersgroepen
Trainen & begeleiden van
andere gebruikers
Praten, overtuigen en
promoten van het nut van
gebruik technologie
Zelfvoorzienend

In overleg
Op weg naar gedifferentieerde instructie

SMART Masters Training Certification
SMART Voorbeeld Docent Programma
Content Creation Seminars
Bovenschoolse en regionale conferenties en
seminars

Op locatie

Op locatie

Materiaal op maat

Materiaal op maat

