
DIGITALE BRUGGEN
BOUWEN MET

S(MART) A(ID) M(AP)



LANCERING
SAM
9 MAART 2017

11 maart 2017



FINALE
IDEAAL DUAAL
13 MEI 2019

'De toekomst is duaal!'

Bruno Tindemans

CEO Syntra Vlaanderen



FINALE
IDEAAL DUAAL
13 MEI 2019

Lieven Boeve vergezelde ons tijdens
het evenement en twitterde over 

onze prestaties. 



SMART EDUCATION
@SCHOOLS
17 MEI 2019

Slimme educatieve technologieën
om het onderwijs in Vlaanderen te

verbeteren.

In samenwerking met de 
Vlaamse Overheid

WINNAAR



SMART EDUCATION
@SCHOOLS
17 MEI 2019

'Door de duidelijke noodzaak die ervaren wordt vanuit de 

praktijk kan de SAM-app niet alleen een impact betekenen

binnen deze scholen, maar ook voor gelijkaardige scholen
binnen het Vlaams onderwijsveld.'Stuurgroep Imec

'De jury gelooft sterk dat de app ervoor kan zorgen dat de 

leerlingen aan zelfstandigheid winnen.'

Stuurgroep Imec

Samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en
andere partners.



SMART EDUCATION
@SCHOOLS
17 MEI 2019

Aanbevelingen

Project versterken met 
behulp van:

- een technische partner
- een projectmanager

Het kind mag niet
sociaal geïsoleerd
worden.



OPLOSSING
SAM = digitale stappenplanner op maat

van basisschool tot werkvloer

Voorspelbaarheid

eenvoudig taalgebruik

duaal planlast daalt

rustige klasomgeving welbevinden leerling

talenten ontwikkelen

Micro-Management neemt angst weg



IMPLEMENTATIEPLAN

multi-use UX

spraaktechnologie

evaluatie

lange termijn

<-> 

korte termijn WIN-WIN



28/02/2020
Het nieuwe

technische platform 
voor ontwikkeling
van de SAM2020 
applicatie is 
operationeel.

24/04/2020
De eerste

versie van de 
nieuwe SAM2020 
applicatie kan
worden getest
door het SAM 

team.

25/05/2020
De 

pilootscholen
kunnen starten
met de testen
van SAM2020.

01/08/2020
De beheerders 
applicatie is 
klaar voor 
gebruik.

01/09/2020
SAM2020 is 
klaar voor
gebruik.

SAM2020 ROADMAP



AAN DE SLAG MET SAM

OPDRACHT: zie apart blad

Veel success!!!



VOLGENDE
STAPPEN

q Je hebt de mogelijkheid om zelf de SAM en SAMO demo Apps te installeren op 
jouw Android Tablet.

q We kijken uit naar jullie feedback!

q SAM2020 project nieuwsbrief, maandelijkse update van het project. 




