
Het is je zeker al opgevallen. KlasCe-

ment zit  sedert 18 oktober in een 

nieuw jasje. Gebruikers laten ons 

weten dat ze nog makkelijker hun 

leermiddelen vinden. We verwelko-

men dagelijks meer dan honderd 

nieuwe leden en noteren meer dan  

67 000 leden. Meteen werd ook de 

ondertitel aangepast. We gaan voort-

aan als hét leermiddelennetwerk 

door het leven. 

De belangrijkste vernieuwing is met-

een zichtbaar: de horizontale zoek-

robot die enkel zoekwoord, onder-

wijsniveau, vak en soort leermiddel 

aanbiedt. Dat zijn ook de meest ge-

bruikte opties uit de zoekfilter. An-

dere opties zitten verborgen onder 

de knop ‘geavanceerd zoeken’. 

De knoppen vallen ook meer 

op. Ze kregen de opvallende 

oranje kleur. Zonder toevoe-

gers geen inhoud! De knop 

’toevoegen’ staat nu promi-

nent naast het nieuwe profiel-

venstertje.  

Aangemelde leden kunnen 

hun zoekopdrachten in een 

overzichtelijk lijstje bewaren.  

De bouwstenen kregen een 

duidelijke omschrijving. Zo 

spreken we voortaan niet 

meer over DOCS, maar over 

‘downloadbaar lesmateriaal’. 

De verschillende projectsites 

zoals de talensite, de leer-

zorgsite, kiezen voor STEM, 

… volgen de layout van KlasCe-

ment.  

De vernieuwingen worden over-

zichtelijk voorgesteld in een kort 

filmpje, beschikbaar in het Ne-

derlands en het Engels. De help-

pagina’s werden aangepast. Nieu-

we gebruikers en geregistreerde 

leden vinden er een downloadba-

re snelstartersgids, een beknopte 

én uitgebreide handleiding.  

Het metadataschema geeft je een 

overzicht van de gebruikte voca-

bularia en IEEE-LOM-velden. 

Wie plant om zijn data te koppe-

len aan die van KlasCement, 

neemt daar best even een kijkje. 
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100 jaar Groote Oorlog 

KlasCement in Europa ... 
KlasCement bracht in december 

een bezoek aan Online Educa 

Berlijn. We waren er op uitnodi-

ging van het Centrum voor Infor-

matica voor het Brussels Gewest. 

Tijdens de conferentie heeft Minis-

ter voor Informatica, mevrouw 

Brigitte Grouwels, het gewestelijk 

project ‘Fiber to the School’ voor-

gesteld. Doel van dit project is alle 

middelbare scholen in Brussel voor 

het einde van de legislatuur uit te 

rusten met een glasvezelverbinding. 

Opvallend op de conferentie waren 

de vele initiatieven om onderwijs 

’open’ te maken. Zo wordt ’the 

Open Education Europa portal’ een 

online ontmoetingsplaats voor 

onderwijs. Vind en deel Open Edu-

cational Resources (OER). Regi-

streer je gratis.  

Op hetzelfde moment namen we 

deel aan de EMINENT-

conferentie in Helsinki, een organi-

satie van European Schoolnet. EUN 

stelde er haar nieuwste plannen 

voor die nauw aansluiten bij het 

TPACK-model. In de komende 

jaren zullen ze aandacht beste-

den aan Technologie (o.a. Futu-

re Classroom Lab), Pedagogie 

(o.a. iTEC) en Content (o.a. 

EUN Academy, Scientix).  

KlasCement kon ook niet ont-

breken op de jaarlijkse EDRE-

NE-conferentie, dé plek waar 

collega’s die bezig zijn met Edu-

cational Repositories expertise 

uitwisselen. 

In september mochten we Klas-

Cement presenteren tijdens 

OER13DE in Berlijn, een 

conferentie over Open Educati-

onal Resources, georganiseerd 

door de Wikimedia Foundation. 

We zetelden er in de werk-

groep over Creative Commons-

licenties. Via deze licentie deel 

jij materiaal op KlasCement. In 

de loop van 2014 zullen we 

deze procedure vereenvoudi-

gen. 

 

 

 

Waar mogelijk werden die 

getoetst aan de ‘Toetssteen 

Herinneringseducatie’. Van-

daag telt de projectsite al 

meer dan duizend objecten, 

voor en door het onderwijs. 

 

Contact: pascal@klascement.net  

De komende maanden zal het thema ‘100 

jaar Groote Oorlog‘ ook prominenter 

aanwezig zijn in scholen, klassen en les-

sen. KlasCement biedt, in samenwerking 

met de collega’s van Canon cultuurcel en 

met medewerking van het Bijzonder Co-

mité voor Herinneringseducatie (BCH), 

heel bruikbaar lesmateriaal.  

De projectsite  ’herinneringseducatie’ 

bevat ook extra info rond dit thema. Het 

BCH biedt meer dan vierhonderd leer-

middelen die elke leraar kan gebruiken. 

K L A S C E M E N T / E C H O  

Tot slot konden we voor 't eerst 

zelfs richting USA om KlasCement te 

promoten op de Edusummit in 

Washington DC. Tijdens die twee-

jaarlijkse conferentie komen onder-

zoekers samen met onderwijsmensen 

en beleidsmakers om samen te zoe-

ken naar toekomstmogelijkheden van 

e-learning en ICT in het onderwijs. 

Bekijk zeker eens deze collectie aan 

interessant leesvoer. 

… en in de 

wereld  
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KlasCement uitgelegd ...  
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De vernieuwing van een website betekent 

voor een gebruiker altijd een beetje wennen. 

De diverse contacten tijdens bijscholingen en 

beurzen leren ons ook dat de leraar er graag 

een handleiding op na slaat. Nu kan je over 

KlasCement - bij wijze van spreken - een 

boek schrijven. Er valt zoveel te vertellen 

over de mogelijkheden van het leermiddelen-

netwerk: hoe registreren, hoe zoeken, toe-

voegen, …  

Om het de gebruiker wat aangenamer te ma-

ken, hebben we ervoor gekozen om de hulp-

bestanden in verschillende formaten aan te 

bieden. Centrale vertrekplaats is en blijft de 

helppagina. Onthoud http://klascement.info/

help. De webversie biedt je vrij direct een 

antwoord op je vragen. 

▪ De snelstartersgids geeft een overzicht 

van de basisfuncties (4 pagina’s). 

▪ De beknopte handleiding behandelt alle 

mogelijkheden in detail (64 pagina’s). 

▪ De uitgebreide handleiding bevat ook 

informatie over auteursrecht, interactie-

ve oefeningen en KlasCement als organi-

satie (129 blz.) 

Je mag de bestanden vrij afdrukken en ver-

spreiden. Zo is de snelstartersgids ideaal 

om op A3-formaat in de leraarskamer uit te 

hangen of aan nieuwe collega’s te bezorgen. 

Op eenvoudige aanvraag sturen we je graag 

een aantal exemplaren van de snelstarters-

gids in mooie kleurdruk!  

Heb je niet zoveel tijd of zin om alles 

door te nemen? Geen nood, een kort 

filmpje (03:51) vertelt je gewoon wat 

nieuw is … 

Nieuwe logo’s en zoekrobot 

Wil je KlasCement zichtbaar op je 

eigen site of in één van je publicaties 

vermelden? Maak dan gebruik van de 

nieuwe logo’s. 

Ook de stijl van de zoekrobot 

(KC-plug-in) werd aangepast. Laat ons 

weten of je de plug-in gebruikt, we 

plaatsen graag een linkje terug. 

 

andere om die redenen is er min-

der interesse in het project. Er is 

een grondige herprogrammering 

nodig. Momenteel kan daar geen 

budget voor vrijgemaakt worden.  

In de praktijk betekent dit: 

Actieve pICTosaccounts blijven 

operationeel tot eind 2014. 

Scholen (ICT-coördinatoren) die 

al een trainerssessie pICTos volg-

den, kunnen in 2014 nog aan de 

slag met hun account en werken 

dus hun ICT-beleidsplantraject af 

in de loop van 2014. 

Scholen kunnen geen nieuwe ses-

sies meer aanvragen met een ex-

terne trainer.  

pICTos wordt niet meer gepro-

moot en de support vanuit Klas-

Cement wordt afgebouwd. 

pICTos is een gestructureerde 

onlineomgeving waardoor scholen 

op een teamgerichte wijze ertoe 

worden aangezet om hun wer-

king rond ICT in beeld te 

brengen en nieuwe ICT-

activiteiten en beleidsacties te 

plannen. De eigen onderwijsvisie 

van de school en de ICT-

eindtermen vormen het referen-

tiekader om dit te doen.   

Recent werd beslist om het pro-

ject pICTos het komende kalen-

derjaar (2014) af te bouwen.  

Het stopzetten van pICTos wordt 

gemotiveerd door een aantal ele-

menten. De Flashomgeving is van-

daag minder goed bruikbaar of 

zelfs niet bereikbaar op sommige 

toestellen. Het systeem werkt 

soms vervelend traag. Scholen 

vragen ook om mediawijsheid te 

integreren binnen pICTos. Onder 

 

info:  

▪ bart@klascement.net  

▪ www.ictbeleidstool.be 

▪ pictos.ictbeleidstool.be 

▪ www.icteindtermen.be 

▪ pICTos promomateriaal 

De inspirerende filmpjes die deel 

uitmaken van pICTos, worden 

bewaard op KlasCement. 

pICTos wordt afgebouwd 

Voeg nu JOUW 

ICT-activiteit toe 

aan je persoonlijke 

ICT-diamant 
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KlasCement ondersteunt en inspireert de leraar in 

zijn dagelijkse praktijk en bij veranderende onderwijs-

contexten via een leermiddelennetwerk. KlasCe-

ment is ingebed in het onderwijs van vandaag en 

communiceert horizontaal. 

KlasCement wordt vakkundig onderhouden door ervaren onderwijsge-

venden uit verschillende vakgebieden. KlasCement streeft ernaar de 

gemodereerde leermiddelen (open of niet) volgens internationale stan-

daarden op te nemen in de databank en goed vindbaar te maken voor 

de gebruiker. 

Gebruikers en aanbieders van leermiddelen kunnen in dit professioneel 

beheerd digitaal netwerk leermiddelen delen. KlasCement verbindt die 

onderwijsbetrokkenen en geeft hen de mogelijkheid tot onderlinge 

contacten dankzij persoonlijke profielen. 

KlasCement profileert en inspireert zich ook Europees. 

KlasCement komt naar je toe ... 

Scholen kunnen nog altijd een bijscholing aanvragen. We komen graag 

naar je toe.  

Een (korte) presentatie van anderhalf uur toont al wat mogelijk is met 

KlasCement en hoe de leerkracht heel wat tijd kan winnen. Wil je zelf 

aan de slag, dan komt een collega graag een workshop begeleiden in de 

computerklas van de school.  

Meer info over en aanvragen van bijscholingen kan via de expopagina.  
 

Oefen.be nu ook voor volwassenen 

Naast oefeningen voor 

het  kleuter-, lager en secun-

dair onderwijs vind je nu ook 

diverse oefeningen voor het 

volwassenenonderwijs op oefen.be. Lesgevers aan CVO’s 

delen hun vaak heel knap interactief lesmateriaal op KlasCe-

ment, bijvoorbeeld voor Nederlands Tweede Taal. Op oe-

fen.be kan de cursist zelfstandig aan de slag. Heel wat centra 

keken al uit naar deze uitbreiding. Het aanbod zal in de 

nabije toekomst ongetwijfeld nog groeien. 

Oefen.be is hét gratis online oefenplatform van KlasCe-

ment. Iedereen kan er terecht zonder registratie of aanmel-

den. Almaar meer leerkrachten, leerlingen en (groot)ouders 

vinden de weg naar de bonte verzameling diverse oefenvor-

men: HotPotatoes, JClic, Educaplay, Xerte, … 

 

Voeg ook jouw oefeningen toe! 

Bekijk de flyer van oefen.be. 

KlasCement is een afdeling van het Agentschap 

voor Onderwijscommunicatie 

V.U. Luc Jansegers 

Ministerie van Onderwijs en Vorming 

AOC, KlasCement   

Koning Albert II-laan 15, A5 

1210 Brussel 

info@klascement.net 

www.klascement.net 

 

 

Collega’s komen en gaan 

 

▪ Rebecca Pers, moderator talen, danken we voor haar inzet. 

Rebecca staat weer voltijds voor de klas. 

▪ Pieter Knapen is de coördinator van KlasCement. 

▪ Erik Devlies verwelkomen we als halftijdse moderator talen. 

▪ Philip Lambrechts werkt voortaan voltijds voor KlasCement. 

▪ Arnoud Pieterse en Hans De Four blijven halftijds actief. 

Echo is de nieuwsbrief van KlasCement voor 

educatieve diensten, beleidsmakers in het 

onderwijsveld, partners en (vrijwillige) medewerkers. 

De Missie van KlasCement 
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