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KLAS.NL  - web 2.0 voor het onderwijs 

Ontwikkeling gestart. 

Na meer dan een jaar voorbereiding, is de ontwikkeling van KLAS.NL van start gegaan. 

KLAS.NL wordt een grootschalige web 2.0 toepassing voor het onderwijs, met functies voor zowel 

leerlingen, kinderen als ouder/verzorgers.  

Het initiatief wordt genomen door Michiel Klønhammer, tot voorkort nog directeur van ICATT 

interactive media, een bureau met een achtergrond in toepassingen voor zowel educatieve 

instellingen, educatieve uitgevers als vele andere bedrijven en instellingen. Michiel was tevens 

manager van LEAD, een consortium van universiteiten in Europa dat onderzoek deed naar gebruik 

van discussie-software in de klas. 

 

Michiel Klønhammer over KLAS.NL: 

"De onderwijsmarkt is enorm aan het veranderen en er is een sterke behoefte aan betere 

communicatie in en rond het onderwijs. Scholen, leerkrachten, kinderen en stakeholders zoals 

educatieve uitgevers en de overheid, hebben allemaal de behoefte om beter met elkaar te 

communiceren. Daar waar de zakelijke wereld met omgevingen als LinkedIn of eigen intranet-

omgevingen enorm in ontwikkeling is, blijft de educatieve wereld erg achter. Met KLAS.NL gaan wij 

een web 2.0 omgeving ontwikkelen die de kwaliteit en mogelijkheden van andere web 2.0 

toepassingen biedt, maar dan aangepast aan de eisen en mogelijkheden van het onderwijs. Op dit 

moment wachten we nog even met het naar buiten brengen van het hele plan, maar we zijn vol op aan 

het ontwikkelen en zoeken intussen meer medewerkers." 

 

 

Waarom KLAS.NL? Volgens de visie van KLAS.NL  vallen er grote vooruitgangen te boeken in het 

onderwijs door verbeteringen van de communictieinfrastructuur voor zowel de school, het kind maar 

ook voor het thuisfront. Maar dit kan niet met oudere electronische leeromgevingen of 

administratiesystemen. Waar scholen traditioneel vooral systemen gebruikte die waren gericht op 

organisatie en educatieve ondersteuning, zal KLAS.NL  zich richten op communicatie – een gebied 

waar nog veel is te verbeteren. 



 

P 2  

Met behulp van ervaringen uit de sociale media en met behulp van moderne schaalbare technieken 

zal het mogelijk zijn om de applicatie deel gratis aan te bieden.  

KLAS.NL zal in het nieuwe schooljaar live gaan. 

 

KLAS.NL & technologie 

KLAS.NL maakt gebruik van Erlang – de open source omgeving die oorspronkelijk afkomstig is van 

Erricson met toepassingen in de telecommunicatie. Het zal voor het eerst zijn dat een educatieve 

toepassing van deze schaal met behulp van Erlang wordt ontwikkeld.  

 

 

KLAS.NL 

Postbus 10124, 1001 EC Amsterdam 

Nieuwezijds Voorburgwal 120-126 , 1012 SH Amsterdam 

Contact via Michiel Klønhammer: Michiel@Klas.nl 

algemeen: info@klas.nl 

Tel: 020-820 23 83 

www.klas.nl  

Op de site is er de gelegenheid om in te schrijven voor een nieuwsbrief. Wij houden u graag op de 

hoogte. Ontvangt u graag persberichten per e-mail, stuur uw adres dan naar pers@klas.nl. 

 

TM - KLAS.NL is geregistreerd bij het Benelux MerkenBureau. 

 


