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Over ons

Pascal Craeye °1963, Brugge
pascal@klascement.net

1984-2001 leraar wisk wet inf 2de graad;  Brugge

2001-2003 coördinator REN West-Vlaanderen

2001-2007 docent informatica KHBO, LER (baso)

2007-… KlasCement.net
Projectmedewerker
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Agenda

•Inleiding: Wat? Wie? Doelstellingen? Doelgroep? 
•Inhoud: Lesmateriaal, praktijktips, projecten, collega’s …
•Werking: Kwaliteit, auteursrecht, …
•Communicatie: mailbox, forum, nieuwsbrieven, …
•Enkele deelprojecten

Wat is KlasCement: presentatie

• Rol in het project

• Input en output

• Demo

KlasCement en Archipel
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KlasCement: Structuur

 1998: De eerste stappen

 2007: Oprichting van
(KlasCement ≠ Klasse)

 Doel
– Uitwisselen van lesmateriaal en goede praktijk

(KlasCement ≠ ICT)
– Samenwerking in onderwijs stimuleren
– Helpen bij het dichten van de digitale kloof

 Doelgroep
– Basis- en secundair onderwijs

– Lerarenopleiding
– In de toekomst

– Volwassenenonderwijs
– Leerlingen
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KlasCement: WIE ?

5

 14 collega’s: De architecten 
– 9 Inhoudelijke moderatoren
– 3 Coördinatie, projecten, administratie

 2 programmeurs: De aannemers

 Sedert 2002: steun Vlaamse overheid

 Enkele vrijwilligers

 Duizenden toevoegers:  De 67 700 gebruikers
(70 tot 100+ nieuwe leden / schooldag)

 Nog veel meer bezoekers
 5 000 tot 7 000/schooldag (Bron: Google Analytics)

 Statistieken Alexa: (nov. 2011)
 Wereld: Plaats 141 000  (Klasse:  590 000)
 België: 1 600  (Klasse: 8 000; Faronet.be 9 200)



Kennismaking met KC: Werking

 KlasCement, portaal voor en door het onderwijs
 Kwaliteitsvol: 

– Moderatie (metadata, inhoud) door ervaren collega’s
– Aandacht voor auteursrecht
– Volgens internationale normen (IEEE-LOM)

 WEB2.0: registratie verplicht omdat …
– Gebruiksvoorwaarden
– Reacties, score, communicatie, …

• Waardering door community
• Didactische ‘waardering’

– Gebruikersprofiel (met puntenrapport)
– Forum op KC.be



Kennismaking met KC: de inhoud

 21 500 ‘user generated’ objecten

– 54% BaO; 46% SO

 67 700 actieve leden

– 1/3 v.d. Vlaamse lkr is lid

• 41% BaO en 25% SO

• 50% BuO

– 13% NL-ers

– 7% voegt toe 



21 486 objecten (09-11-2011)



9 756 objecten BaO (09-11-2011)



9 754 objecten SO (10-11-2011)



Kennismaking met KC: Werking

 Andere projecten & projectsites
– Vlaams (projectsites) o.a. www.klascement.net/archipel

– Europees o.a.
• lreforschools.eun.org

• www.wikiwijs.nl – www.davindi.nl

http://www.klascement.net/archipel
http://lreforschools.eun.org/
http://www.wikiwijs.nl/
http://www.davindi.nl/


Portaalsite voor en door onderwijs

KC in Archipel



KC in Archipel

 EduCentrum vzw
– Lid stuurgroep Archipel

– Projectpartner in WP4: demo-platform

– Projectbudget 2%

 KC: zowel bron als afnemer
– Doelgroep: disseminatie > onderwijs

• Projectsite (thema: oorlog vrede herinneringseducatie)

• Nieuwsbrieven

– Aanbieder: gedidactiseerde objecten



Object 22499 van KC in LOD
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Verwante bijdragen bij 33205



Archipel in KC object 26205



De leden van de projectsite



KC Nieuwsbrieven (feb & okt 2011)



Slot

 Technische gegevens
– ARC2 om SPRARQL endpoint vanuit PHP aan te spreken
– Bescheiden algoritme (PHP) om zoektermen te escapen voor 

Lucene in SPARQL. Nodig voor accentjes >> queries
– Javascript + iframes om resultaat toonbaar te maken

 Toekomst: ideeën en plannen
– Verder …

• … verfijnen van inhoud (gebruiksvriendelijkheid)

• … didactiseren en metadateren

– Contact partners (erfgoed)
– Uitbouw projectsite > 2014

 Vragen?

https://github.com/semsol/arc2/wiki
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