
• Voor leerkrachten 
• Voor Smartschool beheerders



Voor leerkrachten



Context Modernisering SO - Nieuwe 
eindtermen
• Nieuwe eindtermen zijn niet meer geordend volgens vakken maar 

volgens 16 sleutelcompetenties
• De eindtermen worden sober geformuleerd en de kennis is 

geëxpliciteerd
• Eindtermen zijn inhoudelijk of transversaal
• Beiden moeten gerealiseerd worden op populatieniveau
• Er worden eindtermen basisgeletterdheid geformuleerd voor 

competenties in het Nederlands, digitale competentie en 
mediawijsheid, competenties inzake wiskunde, exacte 
wetenschappen en technologie, economische en financiële 
competenties en voor leercompetenties

• Deze moeten gerealiseerd worden op individueel niveau op het einde 
van de 1e graad



Een nieuw leerplanconcept

• Het GO! speelt maximaal in op de autonomie van de school en 
van de leerkracht door middel van minimale leerplannen

• De eindtermen worden letterlijk overgenomen in de 
leerplannen

• Geen vakleerplannen meer, maar leerplannen per 
studierichting

• Focus op het opstellen van een schooleigen curriculum door 
geen lessentabellen meer aan te bieden

• Ondersteuning via professionaliseringsinitiatieven en 
verandertrajecten die inzetten op het pedagogisch project van 
de school

• Ondersteuning via GO! Navigator



Een applicatie voor onze scholen

• De PBD-GO! gebruikt het momentum van de modernisering van 
het secundair onderwijs om de nieuwe leerplannen digitaal aan 
te bieden

• De PBD-GO! ontwikkelt hiervoor samen met Smartschool een 
digitale ondersteuningstool: GO! Navigator

• GO! Navigator is een digitale omgeving in Smartschool waarmee 
je navigeert door alle nieuwe leerplannen van het GO!



Een applicatie voor onze scholen

• GO! Navigator bevat veel meer dan de (minimale) leerplannen
• Je vindt er pedagogisch-didactische wenken, toelichtingen, 

uitdagende en haalbare doelen, tips voor differentiatie en 
evaluatie,... 

• Op het niveau van de leerplannen, vakken(clusters) en 
leerplandoelen 

• Je kan er verbanden ontdekken en linken zien
• Visieteksten raadplegen over evaluatie, kwaliteitszorg, 

begeleiding, enz.



Structuur GO! Navigator: startpagina



Voorbeeldpagina ”Aan de slag”



Structuur leerplan



Leerplan met fiches per doel



Leerplan met fiches per doel



Leerplan met mappen per 
sleutelcompetentie

Map

Map



Leerplan met algemene teksten en mappen 
per sleutelcompetentie



Leerplan met lijst leerplandoelen, openklapbare 
afbakeningen en een filtersysteem



Didactische fiches per leerplandoel



Rubrieken van de fiches, opgesteld volgens 
R-OK



Een applicatie voor onze scholen

• Met 2 functionaliteiten:
• Leesbare en toegankelijke informatie navigeren
• Een schooleigen curriculum opstellen en bekijken



Een schooleigen curriculum

• Overzicht bewaren door:
• het taggen van de leerplannen met zelf gekozen labels 

(zoals trimester, projectnaam)
• het toewijzen van doelen aan leerkrachten

• Schooleigen leerdoelen aanmaken (in ontwikkeling)
• Eens aangemaakt kunnen alle leerkrachten de tags en de 

schooleigen doelen in het leerplan zien
• Het getagde leerplan en de schooleigen doelen kunnen door 

alle leerkrachten gebruikt worden in de andere modules van 
Smartschool: jaarplannen, agenda en overzichten



Leerplan



Leerplan met GO! labels



Leerplan met labels van de school



Schooleigen curriculum bekijken

• Zorg dat de velden “labels school” en “leerkrachten” aangevinkt 
zijn, en dat het juiste schooljaar is geselecteerd

• Je kan zoeken door op de tags te klikken en de filter te gebruiken



Schooleigen curriculum opstellen

• Zorg dat je het recht “leerplan beheren” hebt gekregen van de 
beheerder van GO! Navigator (zie verder)

• Zorg dat de labels zijn aangemaakt door de beheerder van GO! 
Navigator

• Een schooleigen curriculum opstellen doe je door:
• De aangemaakte labels van de school te koppelen aan de 

leerplandoelen in het leerplan
• Leerkrachten te koppelen aan de leerplandoelen

• Let op: Dit kan enkel in het eerste niveau van het leerplan, in de 
volledige lijst van leerplandoelen, niet in de mappen

• Belangrijk: de keuze en het gebruik van labels is in de eerste 
instantie een pedagogische oefening voor het schoolteam die 
afhangt van het pedagogisch project van de school



Labels en leerkrachten koppelen aan het 
leerplan
• Ga naar de lijst met alle leerplandoelen
• Zorg dat de velden “labels school” en “leerkrachten” aangevinkt 

zijn, en selecteer het juiste schooljaar
• Selecteer één of meerdere doelen en klik op “acties” om labels 

en leerkrachten te koppelen
• Of

Klik op het veld en voeg labels en/of leerkrachten toe
• Andere leerkrachten kunnen dit nu zien



GO! Navigator gebruiken in de jaarplannen, 
overzichten en in de agenda

• In de jaarplanmodule, overzichten en in de agenda kan GO! 
Navigator gebruikt worden als een doelenselector

• Doelen kunnen gefilterd worden op de labels en de 
leerkrachten die gekoppeld zijn, en vervolgens geselecteerd 
worden

• Indien je hier verder mee op weg wenst geholpen te worden, 
raadpleeg de handleiding van GO! Navigator



Wie krijgt toegang?

• Al onze scholen die een eerste graad secundair onderwijs 
inrichten, hebben sinds mei ‘19 gratis toegang

• Alle nieuwe leerplannen komen in GO! Navigator, ook de 
volgende graden en de leerplannen van het basisonderwijs 
komen in GO! Navigator eens de eindtermen vernieuwd worden

• Alle leerkrachten zullen in de komende jaren met GO! Navigator 
werken

• Lerarenopleidingen en inspectie krijgen volledig toegang
• Neem contact op met de lokale beheerder van Smartschool in 

je school, indien je niet meteen toegang hebt



GO! Navigator leren gebruiken

• GO! Navigator heeft 2 algemene functionaliteiten:
• Als school en leerkracht krijg je rechtstreekse toegang tot 

leesbare en toegankelijke informatie
• GO! Navigator ondersteunt het opstellen van een 

schooleigen curriculum
• Ga in je school in gesprek over het opstellen van een 

schooleigen curriculum: de keuze van labels, van aanpak
• Neem de tijd om GO! Navigator te leren gebruiken
• Maak gebruik van de handleiding
• Contacteer je beheerder voor technische ondersteuning
• Contacteer PBD-GO! voor inhoudelijke ondersteuning



Samen sterker!

• De ondersteuning van de PBD-GO! verschuift van de 
leerplannen naar de ondersteunende informatie

• In GO! Navigator kan de PBD-GO! de ondersteunende 
informatie bij het leerplan opmaken en ook continu aanpassen 
en verbeteren op basis van feedback

• Samen kunnen we deze inhoud sterker maken!
• Neem met je collega leerkrachten de inhoud van GO! Navigator 

door (bijvoorbeeld in je vakgroep)
• Stuur je feedback en je vragen door naar de PBD-GO! via 

navigator@g-o.be of contacteer je regiobegeleider

mailto:navigator@g-o.be


Voor beheerders



Smartschool voor beginnende beheerders

• GO! Navigator is onderdeel van Smartschool
• Elk Smartschool platform heeft een eigen beheerder
• Een eigen platform vergt beheer en waardevolle integratie in 

de school
• Wegwijs voor startende beheerders kan je vinden in 

Smartschool bij de help-pagina
• Als je beginnende beheerder bent, neem dan de tijd om het 

volledige platform te leren kennen
• Lees de handleidingen. Ook deze van GO! Navigator
• Maak gebruik van het forum, deel praktijken, ICT-

coördinatoren
• Contacteer Smartschool voor technische ondersteuning



Ga naar de help pagina van Smartschool



Lees de handleiding van GO! Navigator



Volg de “10 korte screencasts”



Hoe verloopt het verlenen van toegang?

• Alle platformen hebben een algemene beheerder 
• Wanneer GO! Navigator is geactiveerd op een platform kan 

enkel deze beheerder dit zien, hij/zij moet rechten toekennen 
om GO! Navigator bruikbaar te maken voor anderen.

• Er zijn 3 rechten voor GO! Navigator:
• GO! Navigator gebruiken
• GO! Navigator beheren
• Leerplan beheren



Rechten beheren: GO! Navigator gebruiken

• GO! Navigator gebruiken: enkel deze accounts kunnen GO! 
Navigator zien

• De algemene beheerder moet de docenten/lectoren en de 
studenten dit recht toekennen

• Dat wordt gedaan door naar het gebruikersbeheer te gaan
• De juiste groepen te selecteren
• Naar het tabblad rechten te gaan
• Bij het onderdeel GO! Navigator het recht “GO! Navigator 

gebruiken” aan te vinken



Rechten beheren: GO! Navigator gebruiken

• Ga naar gebruikersbeheer



Rechten beheren: GO! Navigator gebruiken

• Selecteer de groep die je toegang wenst te geven
• Ga vervolgens naar het tabblad “Rechten”



Rechten beheren: GO! Navigator gebruiken

• Vink het recht “GO! Navigator gebruiken” aan voor deze groep
• Als de accounts uit deze groep nu in- en uitloggen hebben ze 

meteen toegang
• Doe dit voor al je docenten en studenten
• Indien er nog geen accounts zijn in Smartschool, moeten deze 

eerst aangemaakt worden, raadpleeg hiervoor de 
handleidingen voor beheerders (zie vorige)



Rechten beheren: GO! Navigator beheren

• GO! Navigator beheren: de algemene beheerder kan andere 
accounts beheerder maken van GO! Navigator. 

• Let op! Je kan anderen ook beheerder van het volledige 
Smartschool platform maken, dit is niet hetzelfde

• Een beheerder van GO! Navigator kan in GO! Navigator rechten 
toekennen en labels aanmaken

• Iemand GO! Navigator beheerder maken, wordt door de 
algemene beheerder op dezelfde manier gedaan als voor het 
recht GO! Navigator gebruiken



Rechten beheren: GO! Navigator beheren

• Een GO! Navigator beheerder kan in de applicatie GO! Navigator 
rechten toekennen voor de leerplannen en labels aanmaken.

• Dat kan in de beheerdersmodule van GO! Navigator zelf



Rechten beheren: GO! Navigator beheren

• Als je als GO! Navigator beheerder hulp nodig hebt bij het 
toekennen van rechten op de leerplannen en bij het aanmaken 
van labels, kijk dan in de handleiding van GO! Navigator



Rechten beheren: leerplannen beheren

• De accounts met deze rechten kunnen:
• De aangemaakte labels van de school koppelen aan de 

leerplandoelen in het leerplan
• Leerkrachten koppelen aan de leerplandoelen

• Let op! Dit kan enkel in het eerste niveau van het leerplan, in de 
volledige lijst van leerplandoelen, niet in de mappen

• Eens de koppelingen zijn gemaakt kunnen alle leerkrachten dit 
zien en gebruiken

• Geef dit recht aan iemand van het schoolteam of aan de 
vakgroepvoorzitters



Wie krijgt welke rechten

• GO! Navigator gebruiken:
• alle leerkrachten

• GO! Navigator beheren
• algemeen beheerder 
• +?

• Leerplan beheren
• schoolteam
• vakgroepvoorzitters



Contact

• navigator@g-o.be
Inhoudelijke vragen GO! Navigator

• info@smartschool.be
Technische ondersteuning GO! Navigator

mailto:navigator@g-o.be
mailto:info@smartschool.be

