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1. INLEIDING

De laatste decennia is door maatschappelijke ontwikke-
lingen in onze samenleving onze kijk op het lesgebeuren 
sterk veranderd.

Waar vroeger de instructie en de kennisoverdracht door de 
leerkracht en de leerlingen uitvoerden wat de leerkracht 
voorschreef voorop stond, merken we vandaag dat het leer-
proces meer centraal komt te staan.

Met de opkomst van de computer op school en in de klas, 
en de invoering van nieuwe leerplannen worden leerlingen 
meer en meer aangezet om bepaalde leerstofonderdelen 
zelfstandig te verwerken. Uiteraard betekent zelfstandig le-
ren niet hetzelfde als de leerling aan zijn lot overlaten. De 
leerlingen moeten nog steeds begeleid worden, waarbij de 
leerkracht eerder ‘coach’ is dan ‘lesgever’.

Veel leerkrachten stellen terecht de vraag wat dan de nieu-
we rol van ‘leraar-coach’ betekent. Daarbij hebben ze ook 
vragen over de bijdrage van ICT bij het creëren van de nieu-
we leeromgeving.

Een goed gestructureerde ELO kan zowel de leerkracht als 
de leerling helpen bij het plannen en organiseren van het 
leerproces in deze nieuwe leeromgeving.

2.  GO!, ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE  
GEMEENSCHAP KIEST VOOR SMARTSCHOOL

In maart 2007 startte het GO! zijn zoektocht naar een digi-
tale leeromgeving. Begin 2008 dongen 15 kandidaten mee 
naar deze opdracht. Een commissie onder leiding van de 
afgevaardigde bestuurder begeleidde dit alles en koos uitein-
delijk Smartschool, een product van Smartbit, als platform.

Het is de bedoeling om Smartschool in alle scholen en 
schoolgroepen te laten draaien, zodat er een eenvoudig di-
gitaal uitwisselingsplatform binnen het GO! ontstaat.

De kracht van Smartschool schuilt in vier factoren:
➠ Elke school kan Smartschool op haar eigen manier ge-

bruiken.
➠ De software bestaat uit een 30-tal afzonderlijke modules.
➠ Smartschool maximaliseert informatiedoorstroming, 

zowel topdown als bottum-up, tussen pedagogische ad-
viseurs, directie, leerkrachten en leerlingen.

➠ Smartschool wordt door Smartbit als een totaaldienst 
aangeboden, zodat de school geen zorgen heeft over de 
hosting, upgrading, back-ups en beveiliging.

3.  DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDER ALS  
SMARTBEHEERDER

De voorbije jaren zijn er al heel wat impulsen gegeven om 
de integratie van ICT in het leerproces te stimuleren. Vele 
leerkrachten hebben al gemerkt dat bij deze ‘nieuwe’ aan-
pak meer komt kijken dan infrastructuur en techniek.

Opdat ICT en ELO werkelijk ingang zouden vinden in het 
onderwijs is het aanbieden van lesmateriaal een noodza-
kelijke maar geen voldoende voorwaarde. Dit heeft voor-
namelijk te maken met de eisen die we als aardrijkskun-
deleerkracht aan didactisch materiaal stellen; het moet …
➠ aansluiten bij de eindtermen
➠ makkelijk in te passen zijn in het lesgebeuren
➠ flexibel inzetbaar zijn

Kortom de aardrijkskundeleerkracht verwacht in de prak-
tijk kwaliteitsvol en functioneel leermateriaal. Hierbij kan 
de pedagogisch adviseur en het platform Smartschool een 
belangrijke rol vervullen.
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Figuur 1: Smartschool startpagina

Wanneer de leerkracht inlogt, komt hij op de startpagina 
van Smartschool terecht (fig. 1).
De lay-out kan door de smartschoolbeheerder aangepast 
zijn, maar in het blok ‘Mijn vakken’ zijn er steeds twee 
mapjes, een geel en een rood mapje, zichtbaar.

Figuur 2: mijn vakken

Wanneer men op het ‘gele mapje’ klikt, worden alle school-
vakken waarvan de leerkracht lid is zichtbaar. Bij een klik 
op het ‘rode mapje’ wordt de GO! Virtuele Ruimte actief. 
In eerste instantie verschijnen er geen mapjes in het blokje 
‘Mijn vakken’ (fig. 2).

Figuur 3: werkbalk Ofwel gaat men via de aanwezige link ofwel via Profiel 
(fig. 3) in de menubalk naar het tabblad ‘Mijn gebruiker-
sprofiel’, waar men via de knop GO! Virtuele Ruimte een 
abonnement kan nemen op een virtueel lokaal van de GO! 
Pedagogische Begeleidingsdienst.
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Figuur 4: 
startpagina virtueel 

aardrijkskundelokaal

Figuur 5: welkompagina

Het virtuele aardrijkskundelokaal moet een verzamel-
plaats van geografische informatie worden, waardoor 
uitwisseling onder leerkrachten eenvoudiger verloopt. 
Een gestructureerde opbouw van de startpagina (fig. 4) 
en een eenvoudige muisklik helpt de leerkracht bij zijn 
zoektocht. 

Door te klikken op ‘Welkom’ verschijnt de eerste pagina  
(fig. 5). Een tabblad met specifieke mappen (fig. 6) verschijnt 
door op de ‘Digitale boekentas’ te klikken. Correcte en up-to-
date weblinks tref je onder de betreffende knop aan. De knop 
‘vakleerkrachten’ opent de lijst van de leerkrachten die zich 
aangemeld hebben met hun coördinaten. Met deze gegevens 
kunnen leerkrachten elkaar gemakkelijk contacteren, waar-
door een betere schooloverschrijdende werking kan ontstaan.

Figuur 6: digitale boekentas
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Uit figuur 5 blijkt dat de pedagogisch adviseur als door-
geefluik kan functioneren voor het al aanwezige kwa-
litatieve lesmateriaal, dat momenteel nog te veel ver-
spreid is over vele ‘geografische eilandjes’. Dit project 
heeft dus alleen maar kans op slagen wanneer zeer veel 
collega’s materiaal (cursussen, foto’s, evaluaties, …)  
aan elkaar willen aanbieden.

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat het geografi-
sche materiaal afgeschermd verspreid wordt via het intra-
net van Smartschool en niet zomaar te grabbel wordt ge-
gooid op het World Wide Web. Zo kunnen er bijvoorbeeld 
correctiesleutels onder de collega’s worden uitgewisseld 
zonder het gevaar te lopen dat ook leerlingen de informatie 
op het internet terugvinden.

4.  SMARTSCHOOL ALS PERSOONLIJKE DIGITALE 
BOEKENTAS

De modules in Smartschool kan je beschouwen als lego-
blokjes. Elke leerkracht kan zijn eigen digitale boekentas 

ontwikkelen en uitbreiden. De figuren 7 tot en met 11 kun-
nen als voorbeeld dienen voor de eerste stapjes in het op-
bouwproces.

Digitale documentatie (fig. 7) bevat als module bijvoorbeeld 
per hoofdstuk de cursus in pdf, de presentatie uit de klas 
(impress, powerpoint), fotomateriaal, ingescande kranten-
artikels met betrekking tot het hoofdstuk… Voordeel van 
deze module ligt onder andere in het feit dat afwezige leer-
lingen thuis over voldoende extra materiaal beschikken om 
de gemiste leerstof zelfstandig te verwerken.

In de module Test jezelf (fig. 8) kan de leerkracht met be-
hulp van bestaande freeware (gratis software) de leerlingen 
een verscheidenheid aan digitale evaluatieoefeningen aan-
bieden. Deze manier van werken kan de leerling aanzetten 
tot het opstellen van een studieplanning voor het verwer-
ken van de leerstof van het vak aardrijkskunde.

Opdrachten worden door de leerlingen steeds vaker digitaal 
gemaakt. Wanneer de leerlingen in staat worden gesteld 
om taken ook digitaal in te leveren, kan dit enkele voor-

Figuur 7: smartschool digitale documentatie

Figuur 8: smartschool Test jezelf
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delen inhouden. Leerlingen kunnen veel gemakkelijker 
kleurenafbeeldingen of foto’s gebruiken zonder onnodig 
de kleurencassette van hun printer te mismeesteren. Ver-
beteringen en opmerkingen door de leerkracht worden ook 
digitaal aan de leerling doorgestuurd, waardoor er minder 
(onnodig) papier wordt verbruikt.

De module Uploadzone (fig. 9) kan een ideaal platform 
zijn om het voorgaande in praktijk te brengen en het as-
pect duurzaamheid in het vak aardrijkskunde in de verf te 
zetten. 

Het Geo-forum (fig. 10) kan een inspiratiebron vormen 
voor uitdiepingen van een geografisch onderwerp, maar 
kan misschien ook een springplank zijn in de exploratie 
van een nieuw geografisch onderwerp.

5. CONCLUSIE

Met de verschuiving van het onderwijs in de richting van 
competentiegericht leren dringen andere leeromgevingen 

zich op. Een elektronische leeromgeving is er één van en 
zal meer en meer het bindmiddel worden tussen de ‘leer-
kracht-coach’ en de leerlingen, alsook tussen de leerlingen 
onderling.

In vele scholen heeft de elektronische leeromgeving nog 
maar net haar intrede gedaan. Opdat er verantwoord ge-
werkt kan worden met deze nieuwe leeromgeving zal er 
nog bijsturing noodzakelijk zijn. Ook zal er in de komende 
jaren voldoende aandacht moeten besteed worden aan een 
gestructureerde nascholing over elektronische leeromge-
vingen.
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Figuur 9: smartschool uploadzone

Figuur 10: smartschool Geo-forum




