
Oracle brengt wereldwijd
kinderen met elkaar in contact
ThinkQuest is een wereldwijd 
onderwijsinitiatief van de 
Oracle Education Foundation. 
Het bestaat uit ThinkQuest 
Projects en ThinkQuest 
Competition.

ThinkQuest Projects (TQP) is een 
vrolijke, gebruiksvriendelijke en 
gratis online projectomgeving, 
ontwikkeld om leerlingen en leer-
krachten uit het basisonderwijs 
en de eerste graad van het secun-
dair via collaboratief leren samen 
te brengen. De omgeving is nu 
ook in het Nederlands beschik-
baar. Met dit initiatief zorgt 
Oracle Education Foundation 
voor een veilige schoolomgeving, 
maar dan op de computer, zonder 
reclame, spam, ongepaste taal 
of foto’s en ongenode gasten. 
Leerlingen kunnen er zélf 
interactieve webpagina’s bouwen, 

online discussiëren en samen-
werken aan projecten binnen de 
klas, school of op (inter)nationaal 
niveau. Met TQP vergaar je nut-
tige kennis in groepsverband. Het 
maakt van de leerlingen echte 
multimedia-auteurs. Leerlingen 
leren samenwerken en leren 
samen leren. Het internationale 
karakter kan het contact met 
andere culturen bevorderen. 

Mia Fournier, ICT-coördinator 
van de Vrije Basisschool in 
Rollegem vindt TQP het einde:

“ThinkQuest Projects is echt heel 
gebruiksvriendelijk. Op één middag 
tijd leer ik de kinderen hoe ze met 
TQP eigen webpagina’s kunnen 
maken. Opmerkelijk is dat kin-
deren daar heel snel mee weg zijn. 
Bovendien kunnen ze op hun web-
pagina’s meer dan alleen maar tekst 
plaatsen. Er is ook ruimte voorzien 

voor afbeeldingen, muziek, filmpjes, 
polls, debatten en lijstjes. Leerlingen 
kunnen echt creatief uit de bol gaan.” 

TQP onderscheidt zich van 
de meeste Elektronische 
Leeromgevingen omdat het ook 
en vooral een webomgeving is. 
Dit betekent dat het vooral de 
kinderen zijn die (onder deskun-
dige begeleiding) aan hun kennis 
bouwen. 

TQP helpt de scholen en de leer-
krachten bij het realiseren van 
de ICT-eindtermen. Voorstellen, 
creatief vormgeven, zelfstandig 
leren, zoeken, verwerken en 

bewaren, oefenen en niet in het 
minste communiceren vinden 
in TQP een goede partner. 
Onderliggend leren de leerlingen 
noodzakelijke vaardigheden in 
een veilige en beschermde omge-
ving. Integreer TQP in je leer– en 
schoolplan en je bent weer een 
stap vooruit!
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KlasCement is in Vlaanderen 
vooral bekend omwille van zijn 
portaalsite voor en door het 
onderwijs.

Dit waardevol project verdient 
echter steun en een goede basis. 
Daarom werd KlasCement ook 
partner van Oracle Education 
Foundation en kan je ook op 
ThinkQuest Projects terecht met 

je vragen en verzuchtingen. 

Meld je aan op TQP en leer over 
het gebruik ervan! Hoe vind je 
ons? Klik op ‘Wereldwijd’ en zoek 
naar ‘klascement’. Regelmatig 
organiseert REN Vlaanderen 
nascholingen over het gebruik 
van TQP in de klas. Informeer 
bij je lokaal aanspreekpunt. 

Daarnaast worden over heel 
Vlaanderen regelmatig activi-
teiten voor leerkrachten georga-
niseerd. Goede ideeën kunnen in 
wedstrijdvorm ingediend worden 
en verdienen dan ook een prijs. 
Word lid van KlasCement én van 
ThinkQuest Projects, het loont de 
moeite!
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De 10 ICT-eindtermen

De leerlingen hebben een positieve 1 
houding tegenover ICT en zijn 
bereid ICT te gebruiken om hen 
te ondersteunen bij het leren.

De leerlingen gebruiken ICT 2 
op een veilige, verantwoorde 
en doelmatige manier.

De leerlingen kunnen zelfstan-3 
dig oefenen in een door ICT 
ondersteunde leeromgeving.

De leerlingen kunnen zelf-4 
standig leren in een door ICT 
ondersteunde leeromgeving.

De leerlingen kunnen ICT 5 
gebruiken om eigen ideeën 
creatief vorm te geven.

De leerlingen kunnen met behulp 6 
van ICT voor hen bestemde digitale 
informatie opzoeken, verwerken 
en bewaren (basisonderwijs en 
buitengewoon basisonderwijs). 
De leerlingen kunnen met behulp 
van ICT digitale informatie 
opzoeken, verwerken en bewaren 
(eerste graad SO en OV3).

De leerlingen kunnen ICT 7 
gebruiken bij het voorstellen 

van informatie aan anderen.

De leerlingen kunnen ICT 8 
gebruiken om op een veilige, 
verantwoorde en doelmatige 
manier te communiceren.

De leerlingen kunnen afhankelijk 9 
van het te bereiken doel adequaat 
kiezen uit verschillende ICT -toe-
passingen (eerstegraad SO en OV3).

De leerlingen zijn bereid hun han-10 
delen bij te sturen na reflectie over 
hun eigen en elkaars ICTgebruik 
(eerste graad SO en OV3).
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& BEWAREN
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sociaal-ethische competenties

l e e r p r o c e s g e r i c h t e  c o m p e t e n t i e s

onderliggende technische, instrumentele en procedurele vaardigheid

een positieve houding - ter ondersteuning van het leren 
veilig - verantwoord - doelmatig
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10 toepassingen voor het gebruik van  
ThinkQuest Projects

de thinkquest projects-diamant

De leerlingen zijn zeker bereid 1 
op stap te gaan met deze nieuwe 
uitdagende omgeving.

Alle leerlingen krijgen een 2 
individuele gebruikersnaam en 
wachtwoord en kunnen zo perfect 
door de leraar gevolgd worden.

De omgeving is eenvoudig en intu-3 
ïtief opgebouwd, klaar om gebruikt 
te worden door ( jonge) kinderen.

In projectgroepen kunnen leer-4 
lingen samen werken en leren.

Creatief omgaan met teksten 5 

en multimediale elementen 
boeit de leerlingen enorm.

Desgevallend wordt gebruik 6 
gemaakt van de op ThinkQuest 
Projects aanwezige structuren 
en lessen. Het geeft ook de 
leraar een zeker houvast. Oudere 
leerlingen kunnen op zoek gaan 
naar (anderstalige) informatie 
en die uitwisselen met kinde-
ren van over heel de wereld.

De ideeën en eindresultaten 7 
kunnen via één of meerdere inter-
netpagina’s voorgesteld worden.

De schoolbeheerder en leraar 8 
bepalen of leerlingen alleen met 
klasgenoten mogen communi-
ceren of ook contacten buiten 
de school mogen aanschrijven.

Gebruikers kunnen ook 9 
eigen bestanden opladen 
op hun ThinkQuest 
Projects-omgeving.

Vragenlijsten, peilingen 10 
en discussiegroepen 
zorgen voor een interac-
tief groepsgebeuren.

VOORSTELLEN
eigen werkstukken

presenteren

COMMUNICEREN
kennis uitwisselen

reactie krijgen
online projectgroepen

ZELFSTANDIG 
LEREN

leerlingen bezoeken
elkaars website

CREATIEF 
VORMGEVEN

publiceren op internet

OEFENEN
lezen

schrijven
ict

ZOEKEN, 
VERWERKEN 
& BEWAREN
ideeën duidelijk

verwoorden

sociaal-ethische competenties
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De leerlingen leren belangrijke vaardigheden, nodig om te leven en werken in de 21e eeuw.

(enkel S.O.)

adequaat 
kiezen,  

reflecteren & 
bijsturen

ontvankelijk voor cultuurverschillen
in de contacten (met het buitenland)
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Ontwikkel 21e eeuw vaardigheden
Inzicht in diverse  culturen

Kritisch denken
Teamwork
Communicatie
Creativiteit
Technologie
Zelfontplooiing

voordelen
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KlasCement is een vaste partner 
van de Oracle Education 
Foundation. Via de partnerpa-
gina van KlasCement op TQP 
kan je nu ook al een aantal 
interessante projecten bekijken. 
Ze geven je zeker inspiratie. 

Enkele van die projecten (om van 
te snoepen) zijn: “Kids-tegen-
geweld”, “Toevallig ook taal”, 
“Geinige getallen”, “IJverige 
ijzertijd”, “MuisWijs!”.

Deze projecten staan open voor 
inschrijving, dus je kunt een-
voudig aanhaken en meedoen.

Heb je zelf een interessant 
project opgezet, laat het ons 
weten, we voegen het toe: Kennis 
is het enige dat groeit wanneer 
je het deelt! Uiteraard kun je ook 
deelnemen aan het “Tips van 
KlasCement” project zodat je zelf 
content kunt toevoegen.

Handleidingen voor de  
TQP-gebruiker vind je op  
http://www.klascement.net/
docs/4564

surf naar  
www.thinkquest.org/nl 
en klik op inschrijven.

meer info: Pascal Craeye

bel: 0495 13 45 91 

mail: pascal@klascement.net

AAnvrAgen Account
inschrijven op thinkquest projects

Bezoek ons op het weB!
www.thinkquest.org/nl

thinkQuest projects
een online project-omgeving

Integreert leerprojecten binnen het leerplan van de klas. Kies een 
onderwerp, wijs leerlingen toe en werk samen met scholen over 
de gehele wereld. Projecten komen tot leven wanneer leerlingen 
pagina’s maken met tekst, foto’s, multimedia, stemmen, brainstorms, 
debatten en berichten gaan uitwisselen.

thinkQuest competition
internationale wedstrijd voor het beste project

Kies een onderwerp, stel een team samen en bouw een Engelstalige 
website. Mogelijke prijzen zijn een laptop en een reis naar San 
Francisco om ThinkQuest Live bij te wonen.

thinkQuest LiBrAry
blader door de winnende projecten

Deze bekroonde bibliotheek bevat meer dan 7 000 projecten en biedt 
leerlingen de mogelijkheid om hun eigen werk te publiceren en open 
te stellen aan miljoenen geïnteresseerden.

professioneLe ontwikkeLing 
veelomvattende training voor opleiders

Leraren kunnen deelnemen aan het Project Learning Institute en 
seminars, waarbij zij leren om de technologie, projectmatig leren en 
21e eeuw vaardigheden te integreren in hun lesmateriaal.

kLAscement heLpt
vaste partner van de oracle education foundation

info
klascement.net is een intiatief van educentrum vzw

samenwerken   

stimuleren  delen  

sociaal  communicatie  
interactie innoveren 

netoverschrijdend  neutraal  
vanuit de basis  web2.0
verzamelen Creative Commons


