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(S)MART (A)ID (M)AP
DIGITALE CO-TEACHER OP MAAT VAN ELKE LEERLING
Beste SAM-sympathisanten,
Op 6 mei van 11:30 - 12:30 geven de ouders van SAM, een sessie in
het kader van de ICTPARKTIJKWEEK. Kijk vlug op pagina 2 voor
verdere informatie.
Sinds 16 april is de nieuwe versie van SAM Android beschikbaar in de
Google Play Store. We zijn volledig in vervoering want deze versie van
SAM bevat alle componenten om SAM te gebruiken in ‘Duaal Leren’
door gebruik te maken van QRCODES.
Het SAM-team

SAM LIVE
ICTPRAKTIJKWEEK
In het kader van de ICTPRAKTIJKWEEK geven Stef De
Feyter en Ronny Van Elewyck op 6 mei van 11:30 12:30 een SAM LIVE sessie.
Inschrijven kan nog op https://www.ictdag.be.
Tijdens deze sessie nemen we jullie mee in het
gebruik van SAM zowel vanuit het oogpunt van de
gebruiker (leerling, cursist, …) als vanuit het
standpunt van de begeleiders (lesgever, trainer, …).

SAM MODULES
SAM bestaat momenteel uit 4 modules:
•
•
•
•

STAPPENPLANNEN
LESSEN en STAPPENPLANNEN
TEKST-NAAR-SPRAAK
QRCODE

De STAPPENPLANNEN, TEKST-NAAR-SPRAAK en
QRCODE modules zijn beschikbaar voor iedereen.
De LESSEN module is enkel beschikbaar met een
SAM login van jouw instelling, school of bedrijf.

QRCODE
SAM GOES QRCODE
Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door Denso
Wave, een dochteronderneming van het Japanse bedrijf Denso. De letters QR zijn een afkorting van Quick
Response ("snel antwoord"). De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn en kan gelezen
(gescand) worden met de camera van de smartphone of tablet. (https://nl.wikipedia.org/wiki/QR-code)
Met de introductie van de nieuwe module QRCODE wordt het nu mogelijk om SAM te gebruiken ter
ondersteuning van ‘Duaal Leren’. De leerlingen kunnen hun vertrouwde digitale co-teacher gemakkelijker
meenemen naar de werkvloer waar ze via het scannen van QRCODES, stappenplannen kunnen openen die
hen begeleiden in het uitvoeren van een taak.

b

SAM ROADMAP 2021-2023
GEWELDIGE ZAKEN WORDEN NOOIT DOOR ÉÉN PERSOON GEDAAN. ZE WORDEN
GEDAAN DOOR EEN TEAM VAN MENSEN. - STEVE JOBS
Bovenaan vind je de SAM-roadmap voor de komende 3 jaar. Afhankelijk van de beschikbare fondsen kan het zijn
dat sommige mijlpalen naar voor of naar achter worden verschoven. We houden jullie op de hoogte in de
volgende nieuwsbrief.
De eerste mijlpaal QRCODE is er op tijd maar het zal nog even duren voor deze volledig is uitgerold voor alle
scholen en bedrijven die nu reeds SAM gebruiken.
De volgende mijlpalen worden de komende weken verder bekeken en geprioriteerd. We krijgen dikwijls de
feedback vanuit het werkveld om de gebruikers zelf de stappenplannen laten te maken, misschien moeten we
deze mijlpaal dan naar voren schuiven.
SAM (mysam) downloaden:

SAM (mysam) is beschikbaar in de Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.rvesolutions.sam2
SAM (mysam) is beschikbaar in de Apple App Store:
https://apps.apple.com/be/app/mysam/id1531449511
Tot volgende nieuwsbrief,
Het SAM-team

