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Gedurende de laatste weken
waren er heel wat ondernemerscongressen. Bijna dagelijks kon je via een live videoof twitterstream zien hoe men
er sprak over ”het onderwijs”.
De sprekers hadden heel wat
ideeën over hoe “de leerkracht” ondernemen kan aanmoedigen. Hoe die compleet
anders moet gaan werken.
Diploma’s in de vuilnisbak en
doe de handboeken er maar
gelijk bij!
Ken Robinson heeft de trend
gezet met zijn speeches over
hoe onderwijs moet veranderen. “Het onderwijs” vermoordt de creativiteit van de
kinderen stelt hij overtuigend.
Andere innovatiegoeroes namen zijn boodschap over. Want
toegegeven, in Robinsons boodschap zit waarheid: de wereld is
geëvolueerd en het onderwijs
moet nu eenmaal mee.
Maar waar al die sprekers aan
voorbij gaan is dat “de leer-

kracht” en “het onderwijs” niet
bestaan. Bij de ene leerkracht
ligt de focus op kennis verwerven en automatiseren, bij de
andere is het creatieve minstens
even belangrijk. “Het onderwijs” is waar juf Tanja tovert
met de iPad en meester Dirk
een musical in elkaar bokst
zonder ooit een computer aan
te schakelen.
Waar halen die onderwijsprofeten
het recht om te oordelen
of ”de leerkracht” goed bezig
is? Zagen ze de mooie mix tussen mensen van de oude stempel, die gek worden bij elke
spelfout en jonge leerkrachten
die sms-taal door de vingers
zien tijdens brainstormsessies?
Merkten ze hoe een leerkracht
die tovert met bordkrijt afgewisseld wordt met een leerkracht die goochelt met een
digitaal schoolbord?
Geloof niemand die beweert
dat “alles anders moet” in ‘t
onderwijs, maar niet stilstaat bij
de onderwijsrealiteit. Meer
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opvoedende taken voor de leerkracht, uitpuilende klassen, gebrekkige (ICT-)infrastructuur, frequent
wisselende leerplannen en een administratieve papierberg zijn zaken
waar elke leerkracht dagelijks tegenaan loopt.
Ik verwelkom de onderwijsvernieuwers in de scholen: geef het goede
voorbeeld! Toon een werkbare en
onderhoudbare organisatievorm
voor je mooie ideeën! Werk met de
leerlingen en demonstreer de mogelijkheden! Iedereen mag een mening hebben over onderwijs. Maar
vertel me minstens hoe je inspirerende speech kan vertaald worden
in de praktijk voor je oordeelt.
Op KlasCement zie je de mooie mix
van leerkrachten via het materiaal
dat ze delen met collega’s. Waar de
ene zich veilig voelt bij een werkblaadje, experimenteert de andere
met interactieve oefeningen. Geen
leerkracht die stil staat, ze evolueren elke dag. Wat “de leerkracht”
nodig heeft is ademruimte en af en
toe een schouderklopje.
Bram Faems is KlasCementmedewerker en
schrijft artikels op www.leesvoer.be

De vijf van EduCentrum vzw
KlasCement is en blijft het belangrijkste project van EduCentrum vzw.
We zijn echter van mening dat projecten nooit alleen bestaan maar
versterkt worden door andere. Zo
werken we geregeld samen met
Vlaamse en Europese partners.
Omgekeerd is het ook zo dat andere
projecten door KlasCement ver-

sterkt naar buiten kunnen
komen. Dit jaar kreeg EduCentrum vijf concrete opdrachten van de overheid.
Naast de uitbouw van KlasCement houden we de lat
hoog voor talen, starten we
een project rond mediawijsheid, werken we voortaan

samen rond
het thema
ondernemen
en beheren we
voortaan de beleidstool pICTos.
Op de volgende bladzijden lees je
meer over deze opdrachten.
(bron afb:: thebusinessoffun.wordpress.com/2011/10/26/
need-an-extra-hand-at-your-event/)
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Opdracht 1: KlasCement.net
Dé belangrijkste taak die EduCentrum vzw uitvoert in
opdracht van de Vlaamse
overheid (onderwijs) is en
blijft ‘KlasCement uitbouwen’.
Dit betekent dat de databank
verder groeit met bijdragen
van en voor het onderwijs: nu
al bijna 22 000 bijdragen voor
68 000 leden.
We blijven de vinger aan de
pols houden en passen KlasCement voortdurend aan aan
nieuwe beschikbare technologieën.
Daarnaast is KlasCement ook
een kanaal voor de overheid
om projecten in het kader van
o.a. ICT (bvb e-portfolio),
talen en leerzorghulpmiddelen
te valoriseren en bekend te
maken.

KlasCement krijgt
vijf opdrachten van
de overheid ...

De leerobjecten - er komen
er elke schooldag zo’n 36 bij worden door ervaren moderatoren en vakspecialisten
nagekeken en gemetadateerd
volgens het geldende LOMapplicatieprofiel PUBELO.
De KlasCementdatabank
wordt ook opgenomen in het
Europese LREforSchools
(European Learning Resource
Exchange), een centrale plek
waar de leraar leerinhouden

vanuit heel Europa (en daarbuiten) kan vinden. De LREforSchools is een initiatief van
European Schoolnet (EUN),
waar KlasCement de overheid
vertegenwoordigt in de LREsubcommittee. Daar worden
de lijnen uitgezet en
(Europese) wensen kenbaar
gemaakt.
In datzelfde kader worden
initiatieven inzake wiskunde,
wetenschappen en techniek in
de kijker gezet. KlasCement is
actief in twee EUN-projecten;
Spice en Scientix.
Techniek krijgt dit jaar een
speciale behandeling. Een nieuwe collega modereert de
techniek- en praktijkgerichte
bijdragen. Hij stimuleert de
betrokken collega’s om ook in
dit domein bij te dragen.
En dat niet alles altijd van een
leien dakje loopt, is evident.
Vandaag (begin december
2011) komen elke schooldag
tot 7 000 unieke bezoekers
langs (bron: googleanalytics).
We behoren bijna altijd tot de
1 000 meest bezocht websites
van België (bron: alexa.com).
De servers hebben het niet
gemakkelijk. We doen er alles
aan om ook op dit vlak bij te

blijven. De komende weken
en maanden plannen we een
databanktuning, een audit van
de code en een nieuwe aanpak qua serverbeheer.
Maar het zijn vooral de vele
leden die ons motiveren …
Ook het aantal aanvragen
door scholen om een workshop over KlasCement te
verzorgen stijgt opnieuw.
Zelfs leraren in spe van een
aantal lerarenopleidingen
integreren op dit ogenblik
KlasCement in het curriculum. KlasCement wordt voor
hen een - wat je zou kunnen
noemen - virtuele stageplaats
met goede voorbeelden.
Trouwens, voor het project
TWIST IT zoeken we nog
jongeren (<25 jaar) die bereid
zijn om hun ICT-kennis
en -vaardigheden te delen met
ouderen. Meer info hierover
op www.digikansen.be en bij
petern@klascement.net.

Opdracht 2: Ondernemen op School
EduFiks is (was)
een brugproject
dat gesteund werd
door het Agentschap ondernemen. Het project had (ook) als opdracht
een platform te ontwikkelen
waar leerkrachten hun leermiddelen m.b.t. ondernemingszin kunnen delen. Vanaf
januari wordt dit verder uitgebouwd in uitdrukkelijke
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samenwerking met de collega’s
van Competento. Zij zorgen
voor relevante inhoud en stellen hun activiteiten ook voor
op:
www.ondernemenopschool.be
Competento wil bijdragen tot
een meer ondernemende samenleving. Daarom ondersteunt
Competento acties die gericht
zijn op het stimuleren van de

ondernemerscompetenties.
We starten niet met een lege
doos … Nu al vind je er 153
objecten rond ondernemen en
218 collega’s!
Info: pascal@klascement.net
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Opdracht 3: Mediawijsheid
Vanaf dit schooljaar bouwt KlasCement mee aan het meerjarenplan
mediawijsheid. Er komt een nieuwe
projectsite waar leerobjecten omtrent mediawijsheid in de kijker
staan. De projectsite zal bestaan uit
een informatief deel over mediawijsheid, een startpagina met laatste
nieuwtjes, leestips en interessante
opleidingen en een deel uit de gekende en alom gewaardeerde aanpak:
fiches per bouwsteen (kalender,
docs, sites, artikelen, video en lemma). Je zal er ook een overzicht vinden van de Vlaamse initiatieven rond
mediawijsheid.

Het laatste betekent dat de profielen van de leden binnenkort verder
zullen worden verfijnd , zodat men
kan aangeven of men leerkracht is,
deel uitmaakt van een organisatie of
zelfs enkel ‘ouder’ is. De verschillende gebruikersgroepen zullen aparte
profielpagina’s krijgen. Dat zal organisaties in staat stellen om hun aanbod
beter en makkelijker aan te kondigen.
Mediawijsheid staat voor ‘het geheel
van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust,
kritisch en actief kunnen bewegen in
een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’.
Bron: Cultuur.nl

In samenwerking met heel
wat partners die opleidingen
geven in het thema mediawijsheid zal ook onze vzw via
het project Didacto naar
buiten komen met een aantal
heel gerichte opleidingen die
bijdragen tot het mediawijzer
maken van leerkrachten. We
beantwoorden hiermee ook
aan de oproep van minister
Ingrid Lieten rond mediawijsheid. We informeren je binnenkort.

Opdracht 4: Talensite
De Vlaamse overheid heeft ‘talen’ al
een hele tijd op de agenda staan. Al
in 2008 werd de projectsite
www.delathoogvoortalen.be boven
de doopvont gehouden.
Ook in de nota van minister Smet
‘Samen taalgrenzen verleggen’ speelt
KlasCement een belangrijke rol als
kanaal voor en door de leerkrachten.
Dit jaar zal de talenwebsite verder

ontwikkeld en geoptimaliseerd
worden.
Sommige zaken zullen een prominente(re) plaats krijgen. Zo vind
je nu al NT2 als vak onderaan de
vakkenlijst:
[Volwasseneneducatie, Nederlands Vreemde Taal NT2]

als ‘tandemleren’ en ‘gebarentaal’
aan bod. Om deze opdracht tot
een goed einde te brengen, verwelkomen we in 2012 een extra
‘moderator talen’.
Meer info: bea@klascement.net

Straks komen bijdragen rond
taalstimulering, taalinitiatie, talensensibilisering, CLIL, en ook items

Opdracht 5: pICTos
Plannen van ICT op School
(pICTos) is een project dat reeds
een tijdje liep i.s.m. REN Vlaanderen. Na het stopzetten van het
REN werd dit project overgedragen aan KlasCement. We zorgen
ervoor dat de servers verder blijven draaien en dat de scholen de
nodige ondersteuning krijgen om
deze beleidstool te implementeren. Het project loopt nog altijd in
samenwerking met UGent. Voor
de didactische ondersteuning kun-

nen we rekenen op de expertise
van diverse nascholingscentra in
Vlaanderen.
Ondertussen werd een aantal
collega’s opgeleid om in heel
Vlaanderen als pICTostrainers op
stap te gaan. Elke school die het
wenst, krijgt een gratis uiteenzetting en kan in het traject stappen
tegen gangbare nascholingstarieven. Het gebruik van pICTos zelf
is gratis na inschrijving.

Bezoek www.ictbeleidstool.be en laat
pICTos jouw ICT-beleidsplan opstellen.
Kijk ook eens op de projectsite
www.icteindtermen.be. Daar kun je je
ICT-jaarverslag laten opstellen via de
nieuwe mogelijkheden van de ICTdiamant.
Meer info: bart@klascement.net

Voeg nu JOUW
ICT-activiteit toe
aan je persoonlijke
ICT-diamant

Noteer de ICT-praktijkdagen in je agenda!
▪ DINSDAG 10 januari 2012 in Geel (volzet)
www.ictdag.be - meer dan 1 000 deelnemers !
Echo is de nieuwsbrief van KlasCement die zich richt
tot diverse educatieve diensten, beleidsmakers in het
onderwijsveld, partners en (vrijwillige) medewerkers.

KC is een initiatief van EduCentrum vzw

▪ DINSDAG 29 mei 2012 in Gent
Wie is KlasCement dit jaar?

info@klascement.net

Er zijn dit jaar een paar nieuwe collega’s in het KC-team.
Even voorstellen (voornaamste taken):
▪ Kris Robberechts: moderator techniek en praktijkvakken en project ‘Openbronsoftware’
▪ Peter Neirynck: moderator basisonderwijs en project
‘Digibordlessen’
▪ Daan Saelens: moderator leerzorgsite en bouwsteen
video
▪ Alexander Van Paemel: programmeur
▪ Dieter Depuydt: programmeur

Portaalsite voor en door onderwijs

VACATURES
Er worden regelmatige vacatures gepubliceerd. Lees er
meer over op de vacaturepagina van EduCentrum vzw.

Westkapelse steenweg 19
8380 Dudzele
KlasCement-kantoor

(streetview ;-)

Sint-Pietersaalststraat 38
9000 Gent
0497 43 52 33 ▪ 09 221 54 56

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Leen hardware
Onze digitale uitleendienst
wordt uitgebreid!

Toll-net staat voor ‘Technologie-ondersteunend levenslang leren’. Toll-net is een netwerk van lesgevers, ICT-coördinatoren, directies en pedagogische begeleiders in de
volwasseneneducatie. Binnen het netwerk wisselen de leden ervaringen en kennis uit
over e-leren en gecombineerd leren.
Toll-net heeft ervoor gekozen om de KlasCementwebsite te gebruiken om hun specifieke doelen en doelgroepen te bereiken. De Toll-communities hebben tot doel de
competenties van de docenten in het ontwikkelen van e-leermateriaal te verbeteren.
Toll-net werkt op de nieuwe projectsite specifiek binnen de domeinen fotografie en fotobewerking, computerinitiatie en internet, rekenblad, NT2, de
specifieke lerarenopleiding en nijverheidsopleidingen.

Inburgering is bedoeld voor vreemdelingen die zich in Vlaanderen of Brussel komen
vestigen. Ook bepaalde Belgen van vreemde herkomst behoren tot de doelgroep van
inburgering. De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat die nieuwe burgers volop
kunnen deelnemen aan de samenleving. Inburgering kan hen helpen hun rol op te nemen als burger, ouder, werknemer, ondernemer, student, lid van een vereniging, …
Aan inburgeraars kan je niet meteen de Vlaamse vakkenlijst en onderwijstypes gaan
voorleggen. EduCentrum vzw zal voor de lesgevers Maatschappelijke Oriëntatie van
Inburgering Vlaanderen een heel specifieke portaalsite ontwikkelen.

We verhuren aan zeer democratische prijzen nu al 80 moderne laptops, 2 beamers, 10 fototoestellen
en 8 videocamera’s, 10 flips, een
geluidsinstallatie met micro en
mengpaneel en een buttonmaker.
Vanaf januari 2012 staan er ook tot
vijf Xbox/Kinects klaar.
Gamen maar …
De Flips (videocamera) werden al
beschikbaar gesteld via het project
EduFiks. Wil je ook eens een aantal
iPads huren? Laat het ons weten ...
Moet je project of activiteit ondersteund worden? Neem vlug een
kijkje op www.classy.be/hardware.
Ook ons lokaal in Gent staat ter
beschikking als vergaderruimte of
computerklas (buiten de werkuren).

