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Inleiding 
 
Computers nemen in ons dagelijks leven een steeds groter wordende plaats in. Ook op school is de 
aanwezigheid van computers onvermijdelijk geworden. Helaas is de aanwezigheid van een computer geen 
garantie voor een succesvol gebruik en toepassing in het dagelijkse klasgebeuren (cfr. brochure van CST; 
studiedagen Computers op school en thuis www.cst.be; Marleen Vanderpoorten) 

 
Probleemstelling 
Vele leerkrachten hebben nog drempelvrees om met de computer in de klas aan de slag te gaan. Veel 
heeft te maken met onwetendheid over wat de pedagogische meerwaarde kan zijn van de ICT. Anderzijds 
worden zij, die toch de eerste stappen op de computer wagen, snel geconfronteerd met technische 
haperingen van de computerinfrastructuur, of lopen ze vast bij gebrek aan praktische computerkennis.  

 
ICT-begeleiding 
De scholen beschikken over een ICT-coördinator. Dit is een goede zaak. Daar deze mensen echter 
meestal op verschillende locaties zitten en slechts beperkte tijd hebben per school is het zo goed als 
onmogelijk dat ze alle leerkrachten individueel coachen en alle technische problemen op korte termijn 
kunnen oplossen.  

 
De Missing Link 
Bijna alle scholen beschikken over een actief oudercomité. Op vele plaatsen zijn er reeds ouders die 
ondersteunen bij de zwem- of knutselles, muziekprojecten opzetten,... Parallel hiermee en mits een 
aangepaste methodiek (de computer leent zich hier prima voor) liggen hier ook mogelijkheden wat ICT 
betreft.  
Onder de ouders zijn er veel mensen die beroepshalve (of binnen hun vrije tijd) over heel wat ICT-bagage 
beschikken. Een aantal ouders zijn bereid om hun computerkennis ter beschikking te stellen van de 
school. De ouders kunnen helpen de drempelvrees van de leerkrachten om op de computer te overwinnen 
door ondersteuning op maat te bieden op technisch en op pedagogisch vlak.  
Het project P@rentlink wil de ICT-kennis bij de ouders ten gunste stellen van het computergebeuren op 
school. Hiervoor werden enkele technische en pedagogische hulpmiddelen ontworpen.  
 

Deze hulpmiddelen zijn gebaseerd op de software ontwikkeld door medewerkers van 
Link in de Kabel (www.linkindekabel.be). Dit project won in maart 2003 op Flanders 
Expo de CST-award (Computers op school en thuis) in de categorie hardware-
ondersteuning.  
Link in de Kabel organiseert momenteel een technische helpdesk met eigen vrijwilligers 
voor een 10-tal vzw's in het Leuvense en geeft pedagogische computercoaching aan 
kansarme jongeren. Met het project P@rentlink wil Link In de Kabel zijn hulpmiddelen 

(de concepten en de software) vertalen naar een onderwijsomgeving en ter beschikking stellen van 
scholen. Vooral voor scholen Lager Onderwijs zijn de hulpmiddelen uitermate geschikt. Elke 
schoolgemeenschap moet i.s.m. haar oudercomité wel zelf haar eigen vrijwilligers recruteren.  



 
De taak van de P@rentlink-ouders 
De P@rentlink-ouders worden per school of schoolgemeenschap gezocht en ondersteunen de ICT-
coördinator. Enerzijds kunnen zij computerpeter/meter zijn van één of meerdere leerkrachten of gewoon 
komen computeren met de kinderen in de klas. Anderzijds kunnen zij van thuis uit via het digitaal 
berichtenbord antwoorden geven op de adviesvragen of op technische vragen van de leerkrachten. Indien 
er een technische interventie ter plaatse nodig is, wordt de ICT-coördinator op de hoogte gebracht.  
 
P@rentlink-hulpmiddelen 
P@rentlink neemt volgende initiatieven ter ondersteuning van de ICT-coördinator en de leerkrachten:  

• Het organiseren van een supportdesk (schooloverstijgend) via een digitaal berichtenbord op het 
Internet bemand door ouders (P@rentlink-ouders) en de ICT-coördinator om op een gemakkelijke 
manier adviesvragen te stellen of technische problemen te melden mbt de computer 
(intranet.parentlink.be). Elke week is er een andere P@rentlinkouder van wacht. Deze lost het 
probleem van op afstand zelf op, roept hulp in bij andere ouders of stuurt het door naar de ICT-
coördinator. Kandidaat P@rentlinkouders melden zich via info@parentlink.be. Op dit ogenblik 
zijn er 11 ouders die om beurt zorgen voor de “wachtweek”, terwijl de hulp van nog 6 extra 
ouders kan ingeroepen worden.  

• Het organiseren (per school) van een pool met computerpeters of meters: een groepje van 
vrijwillige ouders die de leerkrachten ondersteunen bij het computergebruik in de klas. Dit kan op 
2 manieren: ofwel door tijdens de les aan enkele kinderen een soort computerles te geven (word, 
e-mail, internet, krantje maken, educatieve sites bezoeken,...) ofwel na of tussen de lessen de 
leerkracht zelf te begeleiden in het aanleren van computeraspecten. De ouder wordt een soort 
individuele computercoach van de leerkracht, een computerpeter of meter dus. Kandidaat 
Computermeter of peters melden zich bij info@parentlink.be.  

• Het modereren van een schooloverstijgend forum voor leerlingen die vragen kunnen stellen aan 
andere kinderen in hun regio. De ouders modereren (censureren) indien nodig.  

• Het realiseren van een interactief forum rond het thema computer over de verschillende 
deelnemende scholen heen. De plaats voor vragen van pedagogische aard (goede tips rond 
lesmateriaal voor …, ervaringen uitwisselen rond aanpak van bepaalde problemen, suggesties 
rond goede cd-roms,… Er is een gesloten gedeelte voorzien voor leerkrachten onderling, een luik 
voor ICT-coördinatoren, een luik voor computerpeters/meters (ouders) en een afgeschermd 
gedeelte voor directies.  

• Per school zijn er lokale weblinks gebundeld en schooloverstijgend zijn links geordend om 
educatief te computeren in de klas.  

• Voor de oudercomité's is er per school ruimte voorzien om verslagen van activiteiten en 
vergaderingen te uploaden en voor de leerkrachten kunnen onderwijsdocumentjes worden 
gedownload (bvb. excel-werkblaadjes uit de klas).  

 
Pilootscholen 
Vanaf begin schooljaar 2004-2005 wordt P@rentlink uitgetest bij een aantal pilootscholen in regio 
Leuven.  
Volgende scholen stapten in:  

• GBS Holsbeek De Zilverlinde  
• GBS Kortrijk-Dutsel  
• GBS Nieuwrode  
• GBS Wezemaal  
• Rotselaar 't Centrum  
• GBS Werchter  
• GBS Bierbeek  



Een school kwam maar in aanmerking als pilootschool indien het project ondersteund werd door zowel 
schooldirectie, de ICT-coördinator als het oudercomité.  
De pilootscholen kunnen in de pilootfase gratis gebruik maken van de hulpmiddelen die door P@rentlink 
zijn ontwikkeld.  
Als return wordt van de pilootscholen wel een engagement gevraagd (mee uittesten en evalueren van de 
systemen, feedback geven op de software, pilootfunctie naar buiten uitdragen). Het staat het oudercomité 
van de pilootscholen steeds vrij een kleine financiële actie te organiseren ten voordele van de feitelijke 
vereniging Link In de Kabel (computers voor kansarme jongeren: www.linkindekabel.be).  
Na een evaluatieperiode kunnen andere scholen eventueel mee instappen. Kandidaat scholen kunnen voor 
meer info hierover terecht bij info@parentlink.be  
 
Genomen initiatieven 
Infoavond Holsbeek 2 februari 2004 

• leerkrachten: pedagogische elementen belangrijker dan technisch facet 
• ouders: schrik “op afstand” voor het digitaal berichtenforum 
• toch het proberen waard (zowel pedagogische als technische) en dan leren uit ervaringen 

Infoavond Bierbeek 26 april 2004 
• eerste demo van het forum wordt positief onthaald 
• is aparte login voor leerkrachten mogelijk; onzichtbaar voor buitenstaanders? 
• kan forum ook uitgebouwd worden voor de leerlingen? Het voordeel is dat we een beschermd 

forum kunnen aanbieden voor de leerlingen van onze school. Ouders zouden hier ook weer in een 
beurtrol de verantwoordelijkheid kunnen opnemen. 

Startvergadering 6 september 2004 
• toezegging van 7 scholen, hun directies, ICT-coördinatoren en hun oudercomités 
• demo van het opgezette forum 
• opmaken lijsten voor bemanning forum 

 
Slot 

• doel: Het project P@rentlink wil het computergebruik in de klas stimuleren door de 
computerkennis van ouders ter beschikking te stellen van de leerkrachten. 

• wie: ondersteund door zowel de schooldirectie, de ICT-coördinator als het oudercomité 
• piloot: engagement zoals mee uittesten en evalueren van de opgezette systemen, feedback geven 

op de software, en het naar buiten uitdragen van de pilootfunctie 
 
Oproep 
Computermeter/peter: komen computeren met de kinderen in de computerklas 
Naar analogie van de leesouders, breiouders, knutselouders… willen we graag een groepje van vrijwillige 
ouders samenstellen die de leerkrachten ondersteunen bij het computergebruik in de klas.  
Tot nu toe werd dit alleen gebruikt om de leerkracht te ondersteunen bij het geven van een computerles 
aan de kinderen (word, e-mail, Internet, krantje maken, educatieve sites bezoeken, …). Als er vragen van 
leerkrachten komen, zou het ook kunnen dat we, na of tussen de lessen, de leerkracht begeleiden in het 
aanleren van computeraspecten. De ouder wordt een soort individuele computercoach van de leerkracht, 
een computerpeter of meter dus.  
Ben je tijdens de schooluren een uurtje vrij en heb je interesse, of wil je eerst nog meer informatie, aarzel 
dan niet en neem contact op met de school (016/62.22.29 of 016/62.90.61) of met Jaak Kauffmann 
(jaak@kauffmann.be of 016/62.28.60).  
Je kunt ook eens een kijkje nemen op de website van P@rentlink (www.parentlink.be). 
 


