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1. Eureka Leuven  
www.eurekaonderwijs.be  - foundation@eurekaonderwijs.be  

1.1. Wie zijn wij? 

Eureka Leuven is een innovatief kennis- en expertisecentrum voor leerstoornissen 

en problemen bij het leren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Voor wie? 

Leerstoornissen kunnen je leven bepalen.  

Talentvolle leerlingen lopen het risico 
niet te kunnen, of mogen, studeren in 
een richting die bij hen past. Een juiste 
aanpak op jonge leeftijd voorkomt dat 
hun mankement uitgroeit tot een 
leerhandicap. 

Twee mensen op tien hebben dyslexie, 

dyscalculie, dyspraxie of een andere 

leerstoornis. 

 

 

   

 

http://www.eurekaonderwijs.be/
mailto:foundation@eurekaonderwijs.be
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1.3. Onze organisaties 

 Eureka Onderwijs | is kindgeoriënteerd. Kinderen en jongeren met 

leerstoornissen hebben nood aan aangepaste ondersteuning en advies. 

Eureka Onderwijs biedt voltijds erkend dagonderwijs voor basisonderwijs en 

eerste graad secundair. Ouders kunnen terecht in het multidisciplinair 

onderzoeks- en adviescentrum voor leerstoornissen en hoogbegaafdheid. Het 

advies ondersteunt de integratie van het kind in de Vlaamse scholen. Tijdens 

de vakantie zijn er weekcursussen. Een beperkt aanbod van naschoolse 

begeleidingen op maat ondersteunt individueel aangepaste trajecten. 

 

 Eureka Expert | biedt een breed aanbod op vlak van vorming en educatief 

materiaal. Eureka Expert innoveert in e-learning en biedt een brede waaier 

van praktijkondersteunende vormingen die STICORDI-maatregelen stimuleren 

en operationaliseren in alle scholen. Een gamma van educatieve werkboeken 

laat ouders en scholen toe aangepaste leermaterialen te gebruiken. 

 

 Eureka Die-'s-lekti-kus | vertrekt vanuit de vraag van 

onderwijsmedewerkers en ouders. Deze organisatie maakt de expertise 

over leerstoornissen vlotter en vrij toegankelijk in alle Vlaamse scholen en ook 

buiten Vlaanderen. De website www.letop.be en de e-nieuwsbrief ontsluiten 

de expertise. Verschillende zorgmappen staan gratis online. 

 

 Eureka ADIBib | is de gratis digitale voorleesbare bibliotheek van 

schoolboeken voor leerlingen met een beperking in de schriftelijke 

communicatie en dit in samenwerking met het departement Onderwijs en de 

Vlaamse uitgeverijen. 

 

 Eureka Foundation | stimuleert de ontwikkeling van innovatie in de aanpak 

en preventie van leerstoornissen zowel binnen Eureka Leuven  als in onze 

maatschappij. Eureka Foundation engageert zich in het streven naar een 

universeel ontwerp waarbij elk kind zijn plek vindt in het onderwijslandschap 

en zoveel mogelijk gestimuleerd wordt.  

 

1.4. Onze missie 

Kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen kansen geven om: 

 hun talenten te ontwikkelen; 

= mankement leren compenseren, mogen studeren 

 maatschappelijk actief te kunnen zijn; 
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= lezen en schrijven compenseren 

 zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste personen. 

= zelfbeeld 

1.5. Onze visie 

Eureka Leuven werkt via zijn deel-organisaties op verschillende vlakken en voor 

verschillende doelgroepen. Wij willen:  

 richtinggevende en innovatieve expertise gericht op ‘universeel ontwerp of 

learning for all’ ontwikkelen en verspreiden in de scholen;  

 de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met specifieke leerbehoeften, 

en in het bijzonder mensen met leerstoornissen, op de agenda van belangrijke 

stakeholders zetten; 

 een referentie blijven op vlak van tools en (ortho)didactische praktijken; 

 het eigen Eureka-model, dat toonaangevend is inzake differentiatie en efficiëntie, 

succesvol leren promoten om zo de aanpak van onderwijsparticipanten in 

Vlaanderen verder te professionaliseren. 

1.6. Founders en mensen achter de schermen van Eureka Leuven 

Anny Cooreman, Hedwig van den Bosch en Marleen Bringmans stonden in de jaren 

1980-1990 aan de wieg van de talrijke organisaties. 

Anny Cooreman is de drijvende kracht achter het geheel van organisaties.  

Marleen Bringmans en Lieve Vanderlinden ondersteunen de activiteiten van Eureka 

Onderwijs samen met de geëngageerde en gemotiveerde ploeg schoolmedewerkers, 

vooral pedagogen, psychologen en logopedisten. 

Jan Rottier is het gezicht van Eureka Die-’s-lekti-kus en Eureka ADIBib. Zijn ploeg  is 

actief bij alle initiatieven gericht op het sensibiliseren en ondersteunen van de 

Vlaamse scholen. 

Anny Cooreman en Marleen Bringmans staan achter de publicaties van educatieve 

reeksen als ‘RekenTrapperS’ en ‘Als Spelling een Kwelling is’ en zijn daarnaast 

auteurs van het boek ‘Ik heet niet dom’.  

Katrien Cordemans en Leen Smekens zijn de trekkers van het multidisciplinair 

diagnostisch- en adviescentrum. 

Lucas Hermans is de spilfiguur in ICT-innovatie en e-learning. 
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1.7. Onze principes 

Eureka Principe Hefboom 
Beperkte kracht – groot effect 

 structurele verandering 

 geautomatiseerd 

 zelfhulp 

 

 

Eureka Principe Schroef van Archimedes 
Universeel ontwerp 

 Bruikbaar voor velen 

 Multifunctioneel 

 laagdrempelig 

 
 
 
 
 
 
Eureka Principe Tangram 
Inzetten op structurele veranderingen 

 Met deze elementen moet ik het doen 

 Met deze elementen kan ik alle kanten uit 

 

 
Eureka Principe Verandering stimuleren 
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1.8. Getuigenissen  

 
 

 

 

 

 

 

 

“Eureka liet ons zien dat wij ook veel 

kunnen en over talenten 

beschikken." (Hanne, 24 jaar) 

 

“Je leert er met je leerstoornissen 

omgaan. Je doet er kennis op voor 

heel je leven”. (Nina, 18 jaar) 

“Als ik niet naar Eureka geweest 

was, had ik mijn hele leven gedacht 

dat ik dom was!”. (Frederic, 23 jaar) 

"Eureka heeft mijn leven veranderd 

en ervoor gezorgd dat ik nu ben 

wie ik ben en sta waar ik sta."  

(Nina, 22 jaar) 

“Alle steun, hulp en begrip dat ik 

toen kreeg en ergens anders niet 

vond, maakte dat nadat ik van 

Eureka kwam veel beter in het 

leven stond”. (Sara, 16 jaar) 

"Ik heb ontdekt dat het OK is om 

anders te zijn. Van een depressieve 

naar een gelukkig meer zelfzekere 

tiener”. (Annelore, 30 jaar) 



Jaarverslag 2012-2013 
 
 

 

 

10   
 

2. Eureka Onderwijs vzw 
www.eureakonderwijs.be  - school@eurekaleuven.be    

2.1. Wie zijn we? 

Eureka Onderwijs is een erkende, niet-gesubsidieerde school voor kinderen tussen 7 

jaar en 14 jaar. Er is jaarlijks plaats voor ongeveer 70 leerlingen. De leerlingen blijven 

1 à 2 schooljaren en keren dan terug in een hogere klas in een reguliere school. 

Intensief onderwijs wordt aangeboden voor leerlingen met een gemiddeld tot hoog IQ 

én ernstige vormen van leerachterstand omwille van leerstoornissen of externe 

factoren. Dit voor leerlingen uit het 2de t.e.m. 6de leerjaar basisonderwijs en voor het 

1ste en 2de jaar moderne wetenschappen. 

Onze leerlingen komen uit gewone scholen van heel Vlaanderen. Daar ondervonden 
ze te veel hinder van hun leerstoornis. Toch hebben ze elk hun eigen talenten. 
Daarom geven we ze een aangepast aanbod en de ruimte om hun talenten te 
ontplooien. 

2.2. Resultaten 

 Deze school, met re-integratie van 95% op korte termijn, is uniek in Vlaanderen 

en Europa. 

 Ons onderwijs verhoogt het leerpotentieel, ontwikkelt het zelfvertrouwen en 

stimuleert de ondernemingszin.  

 Het kind ontwikkelt een evenwichtig zelfvertrouwen en een realistisch zelfbeeld 

met oog voor eigen talenten en mogelijkheden. 

 Eureka Onderwijs is de bakermat van vernieuwende technieken. Veel Vlaamse 

scholen gebruiken onze methodieken al.  

http://www.eureakonderwijs.be/
mailto:school@eurekaleuven.be
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2.3. Onze principes 
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2.4. Waarom naar school in Eureka in Leuven? 

Eureka Onderwijs is de enige school voor leerlingen met een gemiddeld tot hoog IQ 

met het doel leerlingen meer tools te geven om succesvol verder te studeren in het 

hoger onderwijs. De leerlingen blijven slechts een relatief korte tijd in onze school. De 

nadruk ligt op snelle re-integratie en zelfredzaamheid. Dit onderwijsaanbod is uniek 

in Vlaanderen en Europa. 

Deze leerlingen met leerstoornissen leren hier: 

 hun rendement verhogen; 

 hun zelfvertrouwen ontwikkelen; 

 hun zin voor onderneming stimuleren. 
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 Waarom studeren in Eureka Onderwijs? 

 

 
Van Oostende tot Neerpelt: leerlingen van Eureka komen uit heel Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyslexie 67% 

Dyscalculie 25% 

ADHD 17% 

ADD 14% 

NLD 9% 

Synd. Asperger 3% 

Leerstoornis 1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Reden van aanmelding 
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Helpt het ook echt? 

 

Welke vaardigheden hebben ze verworven? 

 

 
 
 

Effecten op het zelfbeeld 

 
Alleen maar studeren of ook meer? 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Beter leren onthouden 

volhouden, langer werken als nodig 

Regelmatig werken en herhalen 

Rekening houden met leerstoornis 

Betere zelfkennis bij studeren 

Aandacht(focus) 

Zelfstandigheid 

Gerichter hulp inschakelen 

Werken met schema', samenvattingen,… 

Studievaardigheden vnl. verworven op Eureka  (N 162; N'139) 

Volgens ouders Volgens leerlingen 

15% 15% 

35% 

57% 

87% 

69% 
80% 

90% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Inzet voor school 
wordt beloond 

Ik kan veel (buiten 
studies) 

Geloof in eigen 
kunnen (studies) 

leerkrachten 
waarderen mij 

Voor na 
Zelfbeeld voor en na Eureka 
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Resultaten op lange termijn 
 

 

Welke afstudeerrichting?     Verder studeren of niet? 

 

2.5. Expertisecentrum en praktijkontwikkeling 

Eureka Onderwijs ontwikkelt innovatieve onderwijstechnieken en methodieken. De 

resultaten van de leerlingen na reïntegratie in andere scholen geven de effectiviteit 

weer. Eureka Onderwijs werkt ‘evidence based’.  

Eureka Onderwijs werkt vanuit het idee dat wat werkt voor leerlingen met 

leerstoornissen ook nuttig en effectief kan zijn voor alle leerlingen. Goed onderwijs is 

effectief onderwijs.  

De methodieken vinden ook hun weg naar:  

 reguliere scholen; 

 vakantiecursussen; 

 ouders van kinderen met leerproblemen;  

 logopedisten, remedial teachers en centra voor onderwijsbegeleiding. 

 

2.6. Multidisciplinair diagnostisch centrum 

Een team van psychologen, pedagogen, logopedisten en aanvullende disciplines 

werkt multidisciplinair in het diagnostisch- en adviescentrum. Kinderen kunnen er 

terecht vanaf 5 jaar. Er is bijzondere aandacht voor jongvolwassenen en 

volwassenen. Ons centrum is gespecialiseerd in normaal- en hoogbegaafde 

ASO 27% 

TSO 56% 

BSO 8% 

KSO 9% 

Verdeling afstudeerrichtingen SO 

Aangevat 
79% 

Niet 
aangevat 

21% 

Hogere studies (Aantal 157) 
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leerlingen met leerstoornissen, dyslexie, dyscalculie, aandachts- en 

concentratiestoornissen en hoogbegaafdheid. 

Uniek hierbij is dat de psychologen en pedagogen ook ervaring opdoen in de 

dagschool en in het begeleiden van kinderen met een leerstoornis. Het centrum geeft 

concrete, werkbare adviezen en bruikbare tips voor ouders, de school en de 

leerkrachten.  

Scholen die het wensen kunnen gebruik maken van het aanbod ‘begeleiding op 

maat’. De inclusie is hierbij de hoofdzaak. Ouders zijn hierin de kernpartners.  

2.7. Andere diensten 

Eureka Onderwijs biedt ook:  

 vakantiecursussen; 

 naschoolse ondersteuning;  

 remediëring aan kinderen met leerstoornissen die geen school lopen op 

Eureka.  

 

Vorig schooljaar namen 150 kinderen deel aan de 

georganiseerde vakantiecursussen (taal, rekenen, 

vreemde talen en leren leren). 

 

 

2.8. Het stimuleren van lezen in de klas 

Door een leerstoornis is lezen soms echt niet leuk. Toch stimuleren we onze 
leerlingen om hiervoor tijd vrij te maken. We doen dit om heel wat redenen. Het 
contact met boeken zorgt er namelijk voor dat leerlingen: 
 

 verhaallijnen leren zien; 

 hun woordenschat uitbreiden; 

 zich kunnen ontspannen in de klas; 

 hun eigen voorkeuren leren ontdekken; 

 een actieve luisterhouding ontwikkelen; 

 woorden leren begrijpen uit een verhaal; 

 geprikkeld worden en nieuwsgierig worden 
naar verhalen. 
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We beginnen met een dagelijks voorleesmoment om onze leerlingen te laten wennen 
aan verhalen. De leerkracht kiest samen met de klas welk boek zal worden 
voorgelezen. De dikte van het boek is hierbij een belangrijk criterium. De leerkracht 
moet het boek zelf kennen en bij voorkeur ook gelezen hebben. Het is ook best dat 
er geen boeken worden gekozen die nadien gebruikt kunnen worden om de 
leerlingen zelf aan het lezen te krijgen. 
Als de leerlingen de smaak te pakken hebben, mogen ze zelf een boek kiezen om 

individueel te lezen. Hun eigen interesses zijn het uitgangspunt. Ook het leesniveau 

speelt een rol in de keuze van het boek. Het lettertype, de lengte van de woorden en 

zinnen en de hoeveelheid prenten zijn ook een belangrijk selectiecriterium. 

Soms kan de leerkracht kiezen om ingesproken luisterboeken in te schakelen. Dit 
gebeurt in de volgende gevallen: 

 het leesniveau van de leerling is te laag; 

 de leerling heeft onvoldoende doorzetting; 

 de leerling wil een dikker boek lezen, maar kan dit nog niet zelfstandig 
genoeg. 

 
Als een leerling een luisterboek wil proberen, schakelt de leerkracht de ouders in. De 
leerling begint met het luisterboek in de klas en als dit voldoende lukt mogen ze het 
meenemen naar huis. Dan is het aan de ouders om hun kind hierbij te ondersteunen. 
De leerkracht zal hen informeren over wat ze concreet moeten doen.  
 

 

2.9. Jaarproject: Nadenken over de toekomst 

Eureka Onderwijs heeft klassen tot en met het 2e secundair moderne 
wetenschappen. Dit betekent dat onze oudste leerlingen op het einde van het 
schooljaar een belangrijke studiekeuze moeten maken. We stimuleren hen dan ook 
om na te denken over hun mogelijkheden, hun passies en het leven na de 
schoolbanken.  
 
Het jaarproject dat onze oudste leerlingen moeten afwerken kadert in deze filosofie. 
Het doel van dit jaarproject is om hen te doen nadenken over hun toekomst. Het 
verruimt hun leefwereld en laat hen alert rondkijken en stilstaan bij zichzelf en hun 
omgeving. 
 
 
 Op de inleefdagen volgen de leerlingen iemand die hun droomjob uitoefent. Enkele 
voorbeelden van bedrijven die onze leerlingen bezochten: 

 Radio 1; 

 evenementenbureau; 

  ‘Dries Van Noten’ en ‘Wouters en Hendrix’. 



Jaarverslag 2012-2013 
 
 

 

 

18   
 

 
Op het einde stellen de leerlingen dit schriftelijk werk aan de hand van een 
PowerPoint voor aan de hele klas. Dit doen. De succeservaringen die gepaard gaan 
met het afwerken van een dergelijk groot project zijn heel belangrijk voor onze 
leerlingen. Het is een boost voor hun motivatie om te bereiken wat ze zelf willen. Een 
coach ondersteunt onze leerlingen hierbij. Maar het is hun eigen inzet en 
gedrevenheid die leidt tot succeservaringen.  
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Qua sociale vaardigheden leren onze leerlingen: 

 hulp vragen aan de juiste mensen; 

 contacten leggen en afspraken maken; 

 het belang van een goede tijdsplanning; 

 stilstaan bij hun eigen interesses en passies; 

 doorzetten en streven naar succeservaringen; 

 nadenken over de toekomst en hun eigen mogelijkheden; 

 kritisch nadenken en dit op een gepaste manier verwoorden. 
 
Tijdens het jaarproject werken ze ook aan hun schriftelijke vaardigheden: 

 e-mails opmaken; 

 een verslag schrijven; 

 interviews voorbereiden en afnemen. 
 
Ze verbeteren ook hun computervaardigheden: 

 e-mails opstellen en versturen; 

 een PowerPoint presentatie maken; 

 een werk afleveren met een verzorgde lay-out. 
 
 
 

2.10. Groeien in zelfvertrouwen 

Eureka Onderwijs is een school waar leerlingen niet enkel kennis opdoen, maar ook 
heel wat sociale vaardigheden ontwikkelen. Zelfvertrouwen is één van de 
belangrijkste pijlers waar onze leerkrachten mikken op drie pijlers voor 
zelfvertrouwen: 
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 een gevoel van veiligheid; 

 het besef dat ze er niet alleen voor 
staan; 

 succeservaringen 
 
 
Om een sfeer van veiligheid te creëren zijn er 
grenzen nodig. De leerkracht neemt de 
leiding en geeft uitleg over wat het woord 
‘grenzen’ inhoudt. Leerlingen leren deze 
grenzen respecteren aan de hand van een 
hele reeks klassikale regels en individuele 
werkpunten.  
 
De klasregels en werkpunten zijn altijd kort en bondig en beperkt in aantal. Zo kan de 
leerkracht er steeds naar verwijzen tijdens de les. Elke regel wordt ondersteund door 
de kracht van een beeld. Op die manier moet de leerkracht de les niet telkens 
onderbreken om ongewenst gedrag verbaal bij te sturen. Ook de uitleg van de 
leerkracht wordt gevisualiseerd waar het kan. Schema’s zijn een goed hulpmiddel om 
leerlingen iets bij te brengen.  
 
 
Enkele regels: 

Ik steek mijn vinger op en ik wacht tot ik 
aan het woord mag. 
 

 
Ik blijf zitten.  
 

 
Bij problemen vraag ik kordaat hulp. 
 

 
Tijdens de stille momenten ben ik de 
baas over mijn mond. 
 

 

Ik blijf zitten  .  
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Ik probeer kleiner te schrijven. 
 

 
Mijn stoel blijft plat op de grond staan, 
het is geen schommelstoel. 
 

 
Ik kijk na of ik alles bij heb. 
 

 
Ik houd mij aan de (klas)regels, ook al 
doen anderen dat niet. 
 

 
Ik laat het aan de juf over om 
opmerkingen aan anderen te geven. 
 

 
De leerlingen achteraan horen ook graag 
wat de juf zegt. 
 

 
Volle aandacht bij de les, ik zorg ervoor 
dat ik de opdracht gehoord heb. 
 

 
Ik werk goed door aan mijn huistaken 
zodat ik nog vrije tijd heb. 
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Ik sla over wat ik nu nog niet kan 
invullen. 

 
 
 
Ondersteunend optreden 
Onzekere kinderen zitten dikwijls in een sfeer van angst. Het is belangrijk dat de 
leerkracht deze signalen van angst opvangt, erkent en er woord aan geeft. Zo wordt 
het individuele probleem van de leerling een gedeeld probleem.  
 
Het juist omschrijven van het probleem is de eerste stap naar een concreet 
handelingsplan. De leerkracht kan een toekomstbeeld bieden door deze angst te 
vervangen door hoop gesteund op realiteitszin. De leerlingen moeten weten dat falen 
toegelaten is. De leerkracht staat hier model voor. 
 
Angst werkt verlammend en er kruipt veel nutteloze energie in. Het is als een bal 
onder water willen duwen. Het is wijzer om de bal te laten wegvloeien. Angst kan zich 
onder andere uiten in: 

 wenen; 

 boosheid; 

 weigeren; 

 clownesk gedrag. 
 
 
Het team leerkracht-leerling gelooft in elkaar en streeft samen naar vooruitgang. Dit 
is niet alleen bevorderlijk voor de ontwikkeling van de leerling, maar ook voor de 
leerkracht. Bij klasobservaties voor derden in de klas, bijvoorbeeld, kan het team 
leerkracht-klas samenwerken om dingen uit te leggen. De inbreng van de leerlingen 
daarbij is heel waardevol. 
 
 

 
Ik spreek over mijn problemen zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 
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Het zelfvertrouwen van leerlingen neemt toe bij elke succeservaring. Onze 
leerkrachten streven er dan ook naar om leerlingen hier zoveel mogelijk van te laten 
proeven. Een methode die hiervoor heel nuttig is, wordt bij Eureka Onderwijs “de 
Hedwigregel” genoemd.  
 
Geeft een leerling tweemaal een foutief antwoord op een vraag? Dan geeft de 
leerkracht deze leerling een gemakkelijkere oefening. Het is makkelijker om daarop 
een juist antwoord te geven, en dit leidt tot succeservaringen. Geeft een leerkracht 
een berispende opmerking? Dan wordt ook altijd het positieve verwoord. 
 
Aan de hand van succeservaringen zal het zelfbeeld van de leerlingen stilaan 
veranderen: 

 Ik kan dat niet 
 ik probeer het 
 ik kan dat nu nog niet 
 ik kan dat al een beetje 
 ik kan het! 

 

 

 
Ik probeer, fouten maken hoort er nu eenmaal bij. 
 
 

 
Ik leg de lat hoger en ik doe nog een extra inspanning. 
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Het lukt mij al beter, ik blijf mij inspannen. 
 

2.11. SchoolTV_Beeldbank als didactisch instrument 

Om lesonderwerpen te verduidelijken, maken onze leerkrachten soms gebruik van de 
filmpjes uit de SchoolTV_Beeldbank (www.schooltv.nl/beeldbank/). Dit is een gratis 
digitale beeldbibliotheek met meer dan 3.500 educatieve filmpjes. De filmpjes zijn 
ingedeeld per vakgebied en thema, doelgroep en leeftijd. 
 
Deze filmpjes ondersteunen de lesonderwerpen met beeldmateriaal. Het is ook een 
goed hulpmiddel voor leerlingen die moeite hebben met abstracte begrippen. 
 
De leerkrachten van Eureka zetten de filmpjes van SchoolTV  Beeldbank in bij 
verschillende activiteiten: 

 Begrijpend lezen: leerlingen bekijken het filmpje één keer, daarna krijgen ze 
de gesproken tekst in getypte vorm en op basis hiervan lossen ze vragen op; 

 Begrijpend luisteren: leerlingen bekijken het filmpje twee keer, met tijd 
ertussen om vragen te beantwoorden; 

 Mondelinge vaardigheden: leerlingen zijn zelf commentator bij een filmpje; 

 Leren leren: leerlingen bedenken zelf drie vragen bij een filmpje. 
 
Een filmpje moet meermaals bekeken zijn voordat het gebruikt kan worden als 
leerstofitem. De eerste keer is in de klas zodat het voor de leerlingen thuis niet nieuw 
is. De tekst is toegevoegd aan het leerstofitem voor leerlingen die ’s avonds geen 
internet hebben. Zo kunnen zij alle tekst uit het filmpje herlezen. 
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Ook ouders kunnen aan de slag met de educatieve filmpjes van de SchoolTV 
Beeldbank. Dit is zeker aangewezen als hun kind leesproblemen heeft of moeite met 
abstracte begrippen uit specifieke vakgebieden.  
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2.12. Recreatie en speelzone 

Achter de Eureka-school begint een groene zone. Sinds twee jaar hebben we een 
deel van dit bos ingericht als speelterrein voor onze leerlingen. De groene omgeving 
zorgt voor extra ruimte en rust voor de leerlingen tussen het harde werken door. 
Leerlingen kunnen er naar hartenlust kampen bouwen, waardoor ze kennismaken 
met de natuur binnen een schoolse context. De leerkrachten organiseren ook tal van 
spelactiviteiten, zodat het bos een heuse speelzone is geworden. 
 

 
Al geruime tijd maakten onze leerlingen gebruik van de gemeentelijke turnzaal in 
Kessel-Lo voor de lessen lichamelijke opvoeding. De leerlingen werden telkens per 
bus opgehaald aan de schoolpoort, en na de sportlessen weer teruggebracht.  
We stelden ons de vraag of het niet beter kon en gingen op zoek naar een geschikt 
gebouw dicht bij de Eureka-school i.p.v. de gemeentelijke turnzaal Kessel-Lo. Op 
300 meter van onze school vonden we het perfecte gebouw. Met de hulp van 
verschillende ouders renoveerden we dit gebouw tot een volwaardige turnzaal.  
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2.13. Schilderijen ‘De week van het Leuvense kind’ 

Praxis P, de stad Leuven en Kiwanis Leuven deden een project ‘KeiCoole Kids’ over 
sociale vaardigheden in de lagere schoolleeftijd. Het doel was dat scholen uit het 
Leuvense activiteiten opstarten voor fundraising om dit project te ondersteunen. 
 
Onze leerlingen van het vierde, vijfde en zesde lager hebben hiervoor schilderijen 
gemaakt  onder  leiding van Ine Lammens, hun leerkracht artistieke opvoeding. Het 
Museum M stelde de schilderijen van onze leerlingen een tijdlang tentoon. Er ging 
zelfs een echte vernissage aan vooraf. Op het grootouderfeest werden de 
schilderijen verkocht aan het geïnteresseerde publiek.  
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2.14. 14+ binnen Eureka Onderwijs schooljaar 2012-2013 

Hoewel de school beperkt is van het tweede leerjaar tot en met het tweede 
middelbaar, werkt Eureka onderwijs ook met oudere leerlingen, studenten en 
(jong)volwassenen. Dit gebeurt meestal onder de vorm van diagnostiek, advies en 
naschoolse begeleiding.  
 
Voor diagnostiek en advies bestaat onze doelgroep uit jongeren van heel 
Vlaanderen. Het afgelopen schooljaar hielpen we in ons centrum ongeveer veertig 
jongeren van veertien jaar of ouder verder via testing en/of advies. Daarnaast 
behandelen we ook altijd nog specifieke vragen via telefoon of mail. De diagnostiek 
gebeurt meestal op vraag van de ouders. Soms verwijzen CLB’s, scholen, 
logopedisten of andere begeleiders door.  
 
De problemen van deze jongeren hebben in eerste instantie te maken met 
leerstoornissen. Soms testen we ook naar de mogelijkheden in functie van een 
studiekeuze. Naast de afname van een testbatterij (onder andere WISC of WAIS, 
CELF, Gletschr dyslexie 16+, studie- en schoolvragenlijst, schoolvorderingstesten…) 
besteden we ook aandacht aan de analyse van het schoolmateriaal zoals toetsen en 
schriften. Op die manier krijgen we een zo volledig mogelijk beeld. 
 
Na het testonderzoek plannen we een adviesgesprek met beide ouders. Ook de 
jongere zelf wordt hierbij voldoende betrokken. In sommige gevallen plannen we nog 
één of meerdere opvolgingsgesprekken of begeleidingsuren, al naargelang de vraag 
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en wat mogelijk is. Hierbij zijn er soms ook gesprekken met de scholen van de 
betreffende jongeren. We vinden het belangrijk dat er duidelijk naar de betrokken 
instanties (zoals de school en logopedist) gecommuniceerd wordt. Dit gebeurt vaak 
via een schriftelijk verslag/attest/brief, maar ook via telefoon of mail. Soms is er nog 
een apart overleg met de school. 
 
Bij Eureka Onderwijs testen we jongeren uit heel wat verschillende middelbare 
scholen en verschillende studierichtingen uit heel Vlaanderen. Op die manier blijven 
we zelf voldoende voeling hebben met het actuele middelbaar onderwijs. Via 
gesprekken met de ouders en jongeren en de analyse van de schoolgegevens 
krijgen we ook feedback over welke scholen een goede STICORDI-praktijk hebben. 
Dit is essentieel voor jongeren met leerstoornissen.  
 
Naschoolse begeleiding 
Tijdens het schooljaar begeleiden we ook individuele jongeren uit het secundair of 
hoger onderwijs buiten de schooluren. Dit gebeurt meestal wekelijks of 
tweewekelijks. In het schooljaar 2012-2013 begeleidden we een vijftiental jongeren 
op regelmatige basis. Dit zijn jongeren die les volgen in gewone secundaire scholen. 
Meestal komen ze uit de ruime omgeving van Leuven, maar soms ook van verder. 
De jongeren hebben schoolse problemen, veelal door dyslexie, dyscalculie of andere 
leerstoornissen. Ze volgen meestal ASO of TSO.  
 
We begeleidden ook enkele studenten hoger onderwijs, voornamelijk op vlak van 
studieplanning en studievaardigheden. 
 
Ook hier besteden we veel aandacht aan het afstemmen van de begeleiding op de 
specifieke noden van de leerling in kwestie. Een goede communicatie met de ouders 
en de school is hierbij vaak essentieel. We onderhouden contact met de betrokken 
scholen, leerkrachten en CLB’s via mail, telefoon, klassenraad of ander overleg. 
 
De ouders zijn belangrijk in het begeleidingsproces. Bij sommige begeleidingen is er 
een ouder mee aanwezig. Bij andere begeleidingen verlopen de contacten via mail of 
telefoon. 
 
Bij de begeleiding werken we met de jongeren vooral aan het verhogen van de eigen 
studievaardigheden. Hiervoor schakelen we ook het leermateriaal van Eureka 
Onderwijs in, onder andere voor het leren van vreemde talen. Enkele van de boekjes 
die we dikwijls gebruiken zijn Kameel, WW 3 talen en Als Spelling een Kwelling Is. 
We zorgen er echter steeds voor dat we voldoende werken vanuit het concrete 
schoolmateriaal (ook toetsen). Hierdoor is de overdracht naar het schoolse 
voldoende groot.  
 
Door dit nauwe contact met het gewoon secundair onderwijs, houdt Eureka onderwijs 
zicht op de verschillende schoolpraktijken en de ondersteuning van leerstoornissen 
binnen andere secundaire scholen. Omgekeerd kunnen andere scholen ons mee 
inschakelen bij specifieke vragen rond maatregelen en ondersteuning voor leerlingen 
met leerstoornissen. 
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Examencommissie 
Het afgelopen schooljaar begeleidden we in Eureka Onderwijs ook twee 16-jarigen 
voor de examencommissie. Beide jongeren volgen de derde graad TSO. Door hun 
leerstoornissen was studeren binnen het gewone onderwijs te stresserend of te 
weinig aangepast. De jongeren hebben een verschillende leerstoornis en een andere 
persoonlijkheid. Om die reden werd hun begeleiding geïndividualiseerd. 
 
 
Binnen Eureka Onderwijs stellen we de cursussen samen in overleg met de jongeren 
in kwestie. De ondersteuning gebeurt op maat en is dus voor beiden verschillend. De 
komende maanden zullen we deze jongeren verder begeleiden zodat ze hun 
examens kunnen afwerken. De bedoeling is dat ze tijdens het schooljaar 2013-2014 
hun studies met succes kunnen afronden.  
 
Het succes van onze visie voor de begeleiding van jongeren voor de 
examencommissie bleef niet onopgemerkt. Vanuit de examencommissie kwam de 
vraag of ze beroep kunnen doen op onze expertise op het gebied van 
leerstoornissen. Die kennis en ervaring willen ze aanwenden om hun leerzorgtraject 
te concretiseren en verder uit te bouwen. Want een aanzienlijke groep jongeren 
binnen de examencommissie kampt met leerstoornissen. We gaan dan ook op hun 
vraag in omdat we willen meewerken aan het verder uitbouwen van de leerzorg 
binnen de examencommissie. In het schooljaar 2013-2014 zullen we dit concreet 
verder uitwerken. 
 
Andere begeleidingstrajecten 
Vanaf mei 2013 begeleidden we ook een oud-leerlinge bij de voorbereiding van haar 
toelatingsexamen geneeskunde. We werkten vakinhoudelijk, maar de grootste focus 
lag op leer- en organisatievaardigheden. Ook voor deze studente zochten we steeds 
in functie van haar persoonlijkheid welke vorm van begeleiding of ondersteuning het 
meest zinvol is.  
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2.15. Steunfonds Vrienden van Eureka 

 
Via de Koning Boudewijnstichting kunnen mensen onderwijsprojecten van Eureka 
Onderwijs steunen. In het schooljaar 2011-2012 kreeg Eureka via deze weg 17 760 
euro. Deze financiële steun werd als volgt besteed: 

 1 volledige beursstudent: 3760 euro; 

 6 gedeeltelijke beurzen: 6 x 1000 euro; 

 ontwikkeling rekenmethode voor type 4: 8000 euro. 
 
In het schooljaar 2012-2013 kreeg Eureka voor 18 000 euro aan fondsen. Dit geld 
werd aangewend voor: 

 10 gedeeltelijke beurzen: 10 x 1000 euro; 

 verderzetting ontwikkeling rekenmethode type 4: 8000 euro. 
 
Zo waren er vorig jaar vijf acties ter gelegenheid van huwelijksverjaardagen.  
 
 

2.16. Integratie Eureka methodes in het gewoon onderwijs 

De ontwikkelingen en veranderingen binnen Eureka Onderwijs gebeuren niet in 
isolement. We hebben onze technieken uitgebreid getest in onze school en weten 
dat ze werken en welk effect ze hebben. Daarom proberen we onze kennis zo goed 
mogelijk te integreren in het gewoon onderwijs. 
 
We startten dit schooljaar met een proefproject in Rozenberg S.O. in Mol. Om de 
twee maanden zaten we anderhalf uur samen met hun werkgroep leerstoornissen. 
Die bestond uit gemotiveerde leerkrachten (taal- en leervakken) en de pedagogische 
directeur. 
 
Aanpak 
In het begin van het project bekeek en besprak de werkgroep de film ‘Ik heet niet 
dom’. Er werd ook gewerkt met de rode map ‘Leerzorg’. Enkele leerkrachten deden 
een observatie bij Eureka Onderwijs. Daarna kon het proefproject van start gaan.  
 
Tijdens het project mochten leerlingen actief gebruikmaken van koptelefoons in de 
klas en tijdens examens. Twee klassen kregen een doos met Velleda bordjes voor de 
hele klas. In 3 STW werd geëxperimenteerd met een nieuw systeem van testen: 

 blok zes weken: één les per week woordenschat oefenen en werken voor 
10/10; 

 blok zes weken: tijden negenveld oefenen voor 10/10. 
 
Evaluatie 
Het proefproject in Mol duurde een heel schooljaar. Na deze periode zagen de 
leerkrachten dat hun leerlingen: 

 hadden leren doorzetten; 

 meer stilstonden bij hun fouten; 

 meer kennis en betere punten hadden. 
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De leerkrachten voelden ook aan dat ze voordien onvoldoende wisten over de 
verschillende manieren van studeren en soorten geheugens. Ze wisten niet hoe ze 
een leerling die de norm niet haalt konden begeleiden. Dit hebben ze geleerd tijdens 
de samenwerking met Eureka. 
 
 
 
2.17. Zoektocht nieuwe medewerkers 

Eureka Onderwijs is steeds op zoek naar gemotiveerde en gedreven leerkrachten. 
Nadat we een vacature kenbaar maken, verwachten we van alle kandidaten: 

 een CV waarin ze hun ervaring beschrijven; 

 een PowerPoint waarin ze zichzelf voorstellen; 

 een ingevulde vragenlijst waarin ze zichzelf analyseren. 
 
We nodigen de kandidaten die in aanmerking komen uit voor een eerste, 
gezamenlijke sollicitatieronde. Na een voorstelling van de verschillende organisaties 
binnen Eureka Leuven stellen de kandidaten zichzelf voor. Dit doen ze aan de hand 
van hun kwaliteiten en werkpunten. Soms krijgen kandidaten de opdracht om een 
tweetal minuten les te geven over een geïmproviseerd lesonderwerp. 
 
Individueel gesprek 
We nodigen een kandidaat die een positieve indruk naliet uit voor een individuele 
afspraak.  
 
Na het gesprek testen we de vaardigheden van de kandidaat. Daarna volgt een 
observatie in de klassen en/of bij diagnostiek. Het is vooral de bedoeling dat wij de 
sollicitant zelf kunnen observeren.  
 
Achteraf maakt de kandidaat een reflectie die hij of zij ons per mail doorstuurt. Deze 
reflectie en alle bevindingen worden door alle betrokken teamleden besproken. Zo 
kunnen we beslissen welke verdere stappen we zullen ondernemen. 
 
Als nieuwe medewerker bij Eureka kom je binnen in een zeer goed geolied team. Je 
wordt vanaf dag één intensief begeleid door verschillende medewerkers uit het team.  
Om te beginnen ga je als nieuwe medewerker observeren bij verschillende 
leerkrachten en in verschillende klassen.  
Als nieuwe medewerker neem je ook deel aan een aantal vormingen. Er zijn in totaal 
drie soorten vormingen: 

 Er wordt gewerkt rond  de methoden en technieken die binnen Eureka 
Onderwijs gebruikt worden 

 Ze worden gefilmd in de klas. Dit wordt besproken samen met de andere 
leerkrachten 

 Ze mogen deelnemen aan de spellingcoach of rekencoach. 
Naast de vormingen wordt er van een nieuwe medewerker ook verwacht dat hij of zij 
acht leerzorgfiches vanbuiten leert. Deze fiches omschrijven de sterke en zwakke 
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kanten van personen met een bepaalde leerstoornis. Daarnaast sommen de fiches 
ook de do’s en don’ts op over de aanpak van leerlingen met deze stoornis.  
 
Het is belangrijk om deze fiches eigen te maken omdat ze noodzakelijk zijn in het 
dagelijks werken met leerlingen met leerstoornissen. Ze geven je een beter beeld 
van hun mogelijke sterke en zwakke punten. Hierdoor kun je sneller en effectiever 
inspelen op hun noden. Ook de praktische tips over de doeltreffende aanpak zijn een 
grote hulp als je als nieuwe medewerker start binnen een school als Eureka 
Onderwijs.  
 
Naast de praktische kant van de fiches is ook het vanbuiten leren op zich belangrijk. 
Hierdoor reflecteer je op je eigen leerproces en de moeilijkheden die dit met zich kan 
meebrengen. Het vanbuiten leren roept ook weerstand op, waardoor je je beter kunt 
inleven in leerlingen die in een schoolse context vaak gevraagd worden om leerstof 
vanbuiten te leren.  
 
Daarnaast wordt aan (nieuwe) medewerkers gevraagd om wekelijks een reflectie te 
schrijven over de voorbije week. Op die manier wordt ten eerste duidelijk waarmee 
de persoon in kwestie die week allemaal bezig is geweest. Zo kan worden 
ingespeeld op vragen of zorgen waarmee hij of zij zit. Ten tweede kan de 
medewerker reflecteren over zichzelf, over dingen die al goed gingen en over 
eventuele werkpunten. Door wekelijks te reflecteren kan de medewerker groeien tot 
een deel van het team, maar ook groeien als persoon. Ook tijdens de week maken 
teamleden graag tijd voor overleg en reflectie tussen de lessen door.  
 
Ten slotte zijn er ook geregeld teamdagen waarop vormingen gegeven worden en 
waarop gereflecteerd wordt over de werking van Eureka. Ook tijdens deze 
teamdagen kan een nieuwe medewerker veel bijleren en wordt hij of zij gecoacht.



Jaarverslag 2012-2013 
 
 

 

 

34  
 

3. Eureka Expert     

www.expert.eurekaleuven.be  - expert@eurekaleuven.be  

Eureka Expert richt zich op al wie gebruik wil maken van onze expertise op vlak van 

leerstoornissen, STICORDI, inclusie en leerrendement. Eureka Expert brengt 

innovatieve producten op de markt. Dit op verschillende domeinen. In de toekomst 

staat het ontwikkelen van een platform voor kinderen met leerstoornissen centraal. 

Een universeel platform moet ervoor zorgen dat Eureka Expert de expertise van 

Eureka Onderwijs aan een breed publiek kan aanbieden. 

3.1. Expert in publicaties 

Vanaf september 2013 is Eureka Expert een officiële uitgeverij. 
 
Eureka Expert ontwikkelt educatieve werkboeken voor individueel en klassikaal 

gebruik. Alle werkboeken hebben hun effect reeds bewezen binnen Eureka 

Onderwijs. De snelle effecten en leerwinst zijn een bewijs van hun educatieve kracht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste jaren heeft Eureka Expert RekenTrapperS helemaal hervormd. De 
boekjes zijn allemaal verbeterd en in een nieuw kleedje gestoken. De geüpdatete 
publicaties kunnen voortaan gebruikt worden als klasmethode of om snel individuele 
trajecten op te starten. 

 

http://www.expert.eurekaleuven.be/
mailto:expert@eurekaleuven.be
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RekenTrapperS biedt de gebruiker een groot en gevarieerd aanbod voor 
hoofdrekenen. Het aanbod is stapsgewijs opgebouwd. RekenTrapperS splitst 
bepaalde onderdelen verder op, waardoor leerlingen in contact komen met veel 
verschillende strategieën. Dit in tegenstelling met de meeste andere rekenmethodes 
waar hoofdrekenen enkel is onderverdeeld in oefeningen met en zonder brug. 
 
Naast onze eigen uitgaven willen we ook boeken van andere auteurs verdelen. Het 
gaat hierbij voornamelijk om boeken die wij relevant vinden voor onze doelgroep. 
 
 

 
 
 

3.2. Vormingen en studiedagen 

De vormingen van Eureka Expert zijn onder te verdelen in vier categorieën: 

 Studiedagen: informatiesessies van een halve of volledige dag over één 
bepaald onderwerp. De sprekers zijn steeds ervaringsdeskundigen op hun 
terrein. Meestal zijn het leerkrachten van Eureka Onderwijs, soms vraagt 
Expert ook gastsprekers. 

 Symposia: conferenties rond een bepaald thema. 
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 Intensieve opleidingen: cursussen voor coaches van minimaal drie sessies 
waarin deelnemers zich de technieken van Eureka eigen maken, bv. 
rekencoach, dyslexiecoach. 

 Vormingen ter plaatse: voor kleinere groepen die werken rond een specifiek 
onderwerp, op maat van de groep. 

 

 

 
 
 
Al onze vormingen worden bijgewoond door een gevarieerd doelpubliek: 

 

 

 
Enkele motiverende getuigenissen: 

 “Eindelijk eens een studiedag waar je als leerkracht iets aan hebt.” 

 “Eureka opleidingen geven inzicht in leerstoornissen en bieden praktische 
oplossingen voor in de klas.” 
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3.2.1. Enquête RekenTrapperS en Rekencoach 

Aansluitend bij de rekenmethode RekenTrapperS organiseert Eureka Expert ook de 
opleiding Rekencoach. Hierin leren deelnemers onder andere onze rekenmethode 
beter kennen en wat de achterliggende technieken en strategieën zijn. Deelnemers 
leren ook hoe ze kinderen kunnen testen, hoe ze hun klas beter kunnen hanteren en 
hoe ze de principes van Eureka kunnen aanwenden in hun eigen klaspraktijk. De 
basisopleiding Rekencoach is een intensieve opleiding van negen sessies van 
ongeveer drie uur. De verdiepingscursus bouwt hierop verder en duurt vijf sessies 
van ongeveer drie uur. 
 
Om de kwaliteit en het effect van onze rekenmethode en rekenopleiding na te gaan, 
deden we een online bevraging. Hiervoor bevroegen we 115 oud-cursisten van de 
opleiding Rekencoach naar hun meningen en ervaringen. In totaal kregen we van 32 
oud-cursisten een ingevulde vragenlijst terug. 
 
 
 
Deelnemende cursisten 
 

 

 

De groep deelnemers die 
Rekencoach volgt, is zeer 
gedifferentieerd. Deze 
variatie maakt duidelijk dat 
de opleiding breed 
toegankelijk is 
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RekenTrapperS beschreven in maximaal 2 woorden 
stimuleert vernieuwend stimuleert 

rekeninzicht 
resultaatgericht 

verrijkend efficiënt doeltreffend succes ervarend 
knap! geleidelijkheid net iets anders inzicht 
bedacht helder betekenisvol actieve methode 
logisch inzichtelijk doeltreffend veel oefenen 
vernieuwend subliem handig rekenen weinig papier 
motiverend vernieuwend verrijkend hoofd hart handen 
 
RekenTrappers: effect in de klas 
RekenTrapperS is ontwikkeld om verandering teweeg te brengen bij leerlingen. De 
rekenmethode is erop gericht om hen vaardiger te maken in het rekenen, maar ook 
om hen vaardigheden bij te brengen die iedereen nodig heeft om succesvol te zijn in 
het leven. 

 

Dit effect is goed merkbaar voor de 
coach. De cursisten merken dat 
RekenTrapperS hun leerlingen 
enthousiaster maakt en efficiënter 
leren rekenen. En dat is goed, 
want kunnen rekenen is essentieel 
in het leven.  
Daarnaast mogen leerlingen meer 
samenwerken en met elkaar in 
interactie gaan door bijvoorbeeld 
uitleg te geven aan elkaar. Via 
RekenTrapperS komen ook heel 
wat hulpmiddelen beter aan bod. 
Hierdoor zullen leerlingen er beter 
gebruik van kunnen maken. Door 
de focus op de rekentaal en de 
reflectie op de eigen handelingen 
via zelfcontrole kunnen leerlingen 
hun gedachten beter uiten. Jezelf 
kunnen ondersteunen en 
controleren is dan ook heel 
belangrijk in het leven. Want je 
moet jezelf uit de slag kunnen 
trekken in het leven, of je nu sterk 
bent in rekenen of niet.  
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RekenTrapperS: ouders 
 

 

De integratie van ouders in het 
leerproces van het kind is een 
kernelement van 
RekenTrapperS. Alle cursisten 
merken dan ook een toename 
van het enthousiasme bij de 
ouders. 

 
 
 
 
 
 
 
Rekencoach: tevredenheid & transfer naar collega’s 
 
97% van de cursisten de 
inhoud van de opleiding toe in 
de eigen klassituatie. 
Bovendien spreken collega’s 
hen ook aan voor advies rond 
rekenproblemen . 
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Rekencoach: effect op cursist 

 

Een belangrijk resultaat 
is dat 63% van hen meer 
in de les zelf remedieert 
en 69% betere 
rekenpakketten op maat 
kan samenstellen.  
87% gebruikt meer 
materialen, een 
belangrijke basis van 
RekenTrapperS.  
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Rekencoach: emotionele beleving 

 

Lesgeven moet een plezier zijn 
voor zowel de leerkracht als voor 
de leerlingen. 76% van de 
cursisten heeft meer plezier in het 
lesgeven na het volgen van de 
coachcursus. 
48% geeft aan zelfzekerder voor 
de klas te staan. 56% geeft zelfs 
aan na Rekencoach anders en 
beter te rekenen in het dagelijks 
leven.  
 
40%  denkt zelfs op een andere 
manier tijdens het dagelijks leven. 
 
 Minstens 76% van de cursisten 
vindt dat hun nieuwe aanpak het 
denken van hun leerlingen 
stimuleert.  
 
 

 

3.2.2. Nascholingsproject 

In het schooljaar 2012-2013 startte Eureka Expert met een prioritair 
nascholingsproject genaamd Top!Score. Hiervoor werd samengewerkt met de 
KHLeuven.  
 
Het pilootproject werd opgestart in drie scholen. In het schooljaar 2013-2014 zullen 
we verdergaan met dit project. Scholen nemen steeds deel in duo: één basisschool 
en één secundaire school. Elke school biedt minimaal drie leerkrachten die zich 
willen engageren om het project ‘Coachend leren leren’ in de eigen klas toe te 
passen. 
 
Doel en resultaat 
Het project Top!Score heeft twee belangrijke doelen: 

 het zelfvertrouwen van leerlingen een boost geven terwijl ze leren leren; 

 leerkrachten uitdagen om hun klas tot een hoger niveau te brengen en op hun 
eigen handelen te reflecteren. 
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Getuigenissen over het pilootproject 
“Top!Score was voor mij een grote uitdaging. Ik geef les in het TSO & BSO. Wat ik 
merkte was dat er meer overleg tussen mij en mijn collega ontstond….Het geeft een 
boost in het zelfvertrouwen van de leerlingen, maar ook ikzelf voel me zelfzekerder. 
Ook ben ik mijn lesmethode in vraag gaan stellen. Daarnaast heb ik geleerd mijn 
leerlingen te motiveren op een manier … Ik geef nu meer aandacht aan leren leren. 
. 
De ondersteuning die ik mocht ervaren van mijn collega stak mij een hart onder de 
riem. Ook al gaven we niet dezelfde inhoud, toch konden we elkaar vlot 
ondersteunen. Ik heb gemerkt dat ik meer differentieerde. Ook stilstaan bij hoe ik iets 
aanbreng, mijn lesmethodes en de motivatie van de leerling is iets wat ik meedraag 
na dit project.” 
 
“Voor mij is Top!Score een super project voor zowel de leerlingen als de leerkracht. 
Volgend jaar ga ik het project verder uitbreiden naar mijn andere klassen. 
 
Via Top!Score merk ik dat kinderen op een andere manier naar het leren kijken. Het 
resultaat van het leren voelt aan als een beloning en ze ondervinden dat de methode 
van herhaling echt werkt! Ook merk ik dat mijn leerlingen een andere band hebben 
met mij. Ik ben er als coach i.p.v. als leerkracht voor hen. Ook ongelooflijk hoe blij de 
leerlingen zijn bij het behalen van het resultaat. Ik heb leerlingen zien openbloeien. 
 
Het is een echt samenwerken tussen de leerkracht en de leerlingen. Er wordt een 
ander soort relatie opgebouwd. De feedback van Eureka heeft daarbij erg geholpen. 
Zij geven veel steun in het begin van het project. Bijvoorbeeld bij het maken van de 
toetsen. Ze zijn erg goed bereikbaar voor vragen, advies, etc. 
 
Wat onthoud ik? Dat een andere manier van lesgeven vruchten afwerpt. De nieuwe 
band die ik met mijn leerlingen heb, werkt inspirerend voor mij.” 
 

3.3. Samenwerking universiteit Griekenland 

De academische wereld toont heel wat interesse in de expertise van Eureka 
Onderwijs. Zo kwam Eureka Expert in contact met de universiteit van Athene. Dit 
leidde tot een intense samenwerking met de Griekse professor Giannis 
Karagiannakis.  
 
Giannis Karagiannakis werkt voornamelijk met studenten in het secundair en hoger 
onderwijs, waar wij vooral werken tot eind eerste graad secundair. Zo kunnen we 
leren van elkaars aanpak en expertise uitwisselen 
 
Door elkaars aanvullende kennis kunnen we samen nieuwe hulpmiddelen voor 
kinderen met rekenproblemen ontwikken. Momenteel werken we samen aan het 
opstellen van een internationaal classificatiemodel voor leerlingen.  
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Daarnaast is Giannis Karagiannakis actief bezig met het ontwikkelen van een 
internationaal genormeerde rekentest. Die test laat toe om rekenstoornissen snel en 
efficiënt te kunnen detecteren en classificeren.  

3.4. Livescribe Smartpen 

Eureka Expert zoekt steeds naar hulpmiddelen die haar leerlingen zelfstandiger 
maken. De Livescribe Smartpen is daar een goed voorbeeld van. Eureka Expert is de 
officiële verdeler van deze pen. 
 
De pen neemt geluid op terwijl je schrijft. En het audiofragment? Dat roep je op door 
je notities met je pen aan te raken. Je tikt een willekeurig woord aan en het 
audiofragment begint te spelen. Het opgenomen geluid begint precies op het 
moment dat je dit woord neerschreef.  
 
Je kan deze notities op je computer zetten. Je geschreven notities en opgenomen 
geluid zitten samen in één bestand.  
 
 
 
Hoe werkt de Smartpen voor studenten? 
 

 
 
Een praktijkvoorbeeld binnen Eureka Onderwijs  
Ben zit in het 2e middelbaar moderne wetenschappen bij Eureka Onderwijs. Hij heeft 
ernstige dyslexie en ondervindt daar heel wat hinder van. Lezen gaat onvoldoende, 
hij maakt veel schrijffouten en zijn notities zijn onduidelijk. Tegelijk luisteren en 
noteren gaat niet. Daardoor moet hij ’s avonds vaak zijn klasgenoten lastigvallen. 
 
Om zijn lees- en schrijfbeperking te compenseren, gebruikte Ben al een laptop in de 
klas. Hij gebruikte vooral spellingcontrole en voorleessoftware. In april kreeg hij van 
Eureka een nieuwe tool: de Livescribe Smartpen. Sindsdien werkt hij efficiënter en 
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zelfstandiger. En met heel wat minder frustratie. Hij omschrijft het als “een hele 
ballast die van me afvalt”. 
 
Ben kon meteen aan de slag door de eenvoudige, visuele handleiding. Al gauw 
gebruikte hij de pen om zijn dagelijkse agenda op te nemen. Ook belangrijke 
informatie en vragen vergeet hij nooit meer. Want met de Smartpen kan hij alles op 
zijn eigen tempo herbeluisteren. 
 
Ben gebruikt de pen ook om teksten samen te vatten. Hij giet doorlopende teksten in 
een tekening en spreekt er uitleg bij in. Zo heeft hij bij het studeren een 
gestructureerd schema met beeld én geluid. 
 
Ten slotte ondersteunt de pen hem ook tijdens toetsen en examens. Vaak kent hij 
het antwoord wel, maar lukt het opschrijven minder goed. Nu schrijft hij enkel het 
nummer van de oefening op, spreekt het antwoord in en stuurt het bestand naar zijn 
juf. 
 
Ben heeft de pen altijd bij zich op school en tijdens het studeren. Hij wil niet meer 
zonder. Ook op zijn nieuwe school wil hij de pen blijven gebruiken. Daar is hij de 
eerste leerling die mag werken met ICT-hulpmiddelen. Hij stelde de Smartpen alvast 
voor aan zijn nieuwe juf. En ook zij was meteen enthousiast over de compenserende 
mogelijkheden. 
 
De grootste uitdaging in dit proefproject is de zelfredzaamheid van Ben buiten de 
muren van Eureka Onderwijs. Op zijn nieuwe school moet hij zelf alles doen en staat 
hij zelf in voor de aangepaste vorm van communicatie met de nieuwe leerkrachten. 
Zo moet hij bijvoorbeeld de bestanden van zijn Smartpen steeds op Smartschool 
zetten. 
 
Met het oog op de toekomst is het voor Eureka Expert belangrijk om deze integratie 
van de Smartpen in de klassieke schoolwerking op te volgen. In het schooljaar 2013-
2014 zal Eureka Expert dus onderzoeken hoe zowel Ben als zijn leerkrachten deze 
integratie ervaren. 
 

3.5. Clever Times 

Eureka Expert heeft een eigen iPad-applicatie ontwikkeld. Deze nieuwe toepassing 
maakt het aanleren en trainen van de maal- en deeltafels effectiever en leuker. 
Achter de schermen werken de jarenlange expertise en didactische principes van 
Eureka. Zo verhogen ze snel hun rekenniveau en inzicht. 
 
 
Hoe werkt het? 
Met Clever Times oefenen gebruikers de tafels met het tafelvierkant. Ze leggen of 
slepen alle blokjes met producten zo snel mogelijk op de juiste plaats. Het blokje 12 
past bijvoorbeeld bij 3 x 4 of 4 x 3 of 2 x 6 of 6 x 2. Voor het blokje 12 zijn er dus vier 
mogelijkheden.  
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Gebruikers die veel spelen zullen al snel strategischer te werk gaan. Zo kunnen ze 
sneller het hele bord volleggen en dus meer sterren winnen. Dit bouwt snel inzichten 
op. Een kind dat een drietal keer speelt, kent al snel heel wat meer maaltafels en 
begint ook te zien hoe het dit spel voor deeltafels kan gebruiken.  
 

 

 
 
Clever Times kan gespeeld worden zonder tijdslimiet om rustig te oefenen. 
Gebruikers kunnen ook spelen tegen de tijd. De app is geschikt voor alle leeftijden. 
Het daagt ook volwassenen uit omdat het een leuke braintrainer is.  
 
Welke rekenvaardigheden train je? 
Clever Times werkt aan 4 rekenvaardigheden: 

 maaltafels: je traint met factoren waardoor je meer logische verbanden ziet; 

 deeltafels: je vult het tafelvierkant correct in waardoor je complexe 
rekenvaardigheden ondersteunt; 

 breuken: je vergroot je inzicht in factoren waardoor je efficiënter de grootste 
gemene deler vindt en breuken vereenvoudigt; 

 staartdelingen: je vindt sneller de juiste factor die het dichtst bij het deeltal ligt 
waardoor je gemakkelijker staartdelingen oplost. 

 

3.6. Samenwerking met Sensotec 

 Bij de lancering van de dyslectische woordvoorspeller WoDy vroeg de ontwikkelaar 
aan Eureka Expert om hun product te testen en ondersteuning te geven voor de 
verdere ontwikkeling.  
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We proberen elke kans om betere materialen op de markt te krijgen te benutten. 
Door deze samenwerking met Sensotec kan Eureka Expert meewerken aan een 
optimale begeleiding van kinderen met leerstoornissen.
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4. Eureka Die-’s-lekti-kus  
 
www.letop.eurekaleuven.be - letop@eurekaleuven.be  
 
Eureka Die-’s-lekti-kus verspreidt onze kennis en expertise in de Vlaamse 
onderwijswereld. Voor elk project zoekt ze een geschikte partner. De resultaten van 
deze projecten werden steeds gratis verspreid in alle Vlaamse scholen. Al onze 
projecten hebben 3 doelen: 

 Onderwijs en scholen bewust maken van leerstoornissen; 

 hun kennis vergroten door ze te informeren; 

 hen ondersteunen bij de aanpak van leerstoornissen. 
 
De  projecten van de afgelopen jaren waren: 

 infopakket ‘Eerste hulp bij leerstoornissen’ met de video ‘Ik heet niet dom’ 
(2001); 

 www.letop.be en bijhorende e-nieuwsbrief met tips, voorbeelden en recensies 
(2001); 

 werkmap ‘Leerzorg’ met werkfiches en DVD (2005); 

 werkmap ‘De computer, mijn surfplank bij het leren’ (2007); 

 de ADHD-toolkit (2009). 
 
 
De kerntaak kan opgedeeld worden in drie aspecten: 

 de onderwijswereld sensibiliseren, informeren en ondersteunen op het gebied 
van leerstoornissen en leerproblemen; 

 coördinatie van projecten (waarbij ADIBib het grootste project is, meer 
informatie in hoofdstuk 5); 

 netwerken en het samenbrengen van expertise op het terrein. 
 
De elektronische nieuwsbrief verschijnt maandelijks in de mailbox van 9 000 
abonnees. De e-nieuwsbrief biedt telkens een actueel aanbod bestaande uit artikels, 
praktijkvoorbeelden, methodieken en praktijkgerichte recensies van actuele boeken 
en artikels.  
 

4.1. Europese projecten 

4.1.1. SENnet (Special Educational Needs Network)  

SENnet is een Europees project van ministeries van onderwijs, gecoördineerd door 

EUN (European Schoolnet) dat loopt van december 2011 tot november 2014. Het 

project heeft als doel de inclusie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te 

verbeteren in het gewoon onderwijs door het gebruik van ICT. 

http://www.letop.eurekaleuven.be/
mailto:letop@eurekaleuven.be
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In het kader van dit project zijn we gestart met het ontwikkelen van een e-learning 

omgeving voor leerkrachten in verband met inclusie, UDL (Universal Design for 

Learning) en aangepaste technologie zoal voorleessoftware. 

Naast de werkpakketten nemen we ook deel aan de vergaderingen waar kennis 
tussen de deelnemende landen wordt uitgewisseld. Daarvoor analyseren we de 
stand van zaken in Vlaanderen betreffende het beleid rond UDL en interessante 
projecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.2. ICT4IAL (ICT for Information Accessibility for Learners) 

Sinds januari 2013 is Die-‘s-lekti-kus als expert betrokken bij het nieuwe Europees 
project ICT4IAL. Dit is een internationaal project van van Europese en internationale 
organisaties uit de onderwijs- en ICT-wereld.. Het doel is de impementatie van 
richtlijnen voor toegankelijkheid van informatie voor levenslang leren. Het project 
loopt tot 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.3. ETIN 

In het kader van ETIN (European Trusted Intermediate Network) is Eureka Die-’s-
lekti-kus met ADIBIb nu officieel een European Trusted Intermediate. Dit wil zeggen 
dat we het recht hebben om digitale files uit te wisselen met andere Europese 
organisaties die bezig zijn met mensen met een leesbeperking.  
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4.2. Enquête over compenserend computergebruik en STICORDI 

Op 17 april 2013 stuurde Eureka Die-’s-lekti-kus een enquête over compenserend 
computergebruik en STICORDI naar alle Vlaamse lagere en secundaire scholen.  
Uiteindelijk hebben 259 scholen geantwoord op onze enquête. 63% ervan waren 
basisscholen en 37% scholen secundair onderwijs. 
 
We vermoeden dat vooral scholen die al een actief beleid voeren, antwoordden op 
onze enquête: 

 81% heeft een uitgeschreven STICORDI-beleid; 

 94% van de respondenten kent ADIBib terwijl we uit eigen ervaring van 
contacten op beurzen, studiedagen en mailverkeer weten dat maximum 30% 
van de mensen in het onderwijsveld ADIBib kennen; 

 60% kent de Luisterpuntbibliotheek; 

 72% is op de hoogte van het VN-verdrag. 
 

Binnen het STICORDI-beleid volgen en ondersteunen 49% van alle leerkrachten het 
beleid. 30% van de respondenten volgt het beleid maar hebben toch heel wat 
kritische bedenkingen. In 19% van de scholen beslist de klassenraad welke 
maatregelen worden toegepast. 
 
Kennis rond brochures en werkmappen 
De rode en groene werkmappen die Die-’s-lekti-kus maakte zijn vrij goed gekend. Als 
derde scoort de brochure ‘Dyslexiesoftware! En nu?’ ook nog vrij goed. Maar 
belangrijk is dat 22% van de respondenten geen enkele van deze hulpmiddelen kent. 
De werkmappen zijn nochtans aanwezig in alle scholen. 
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STICORDI-beleid op school 
 
Het is duidelijk dat er bij de meeste van de respondenten een duidelijk STICORDI-
beleid is en dat de school hierover communiceert. Toch ligt het automatisch 
toekennen van de computer hierbij duidelijk nog moeilijk. Ouders en leerlingen halen 
nog steeds het meeste voordeel als ze mondig zijn en vragen achter hun rechten. 
 

 
 
De redenen waarom scholen het inzetten van de computer weigeren zijn zeer divers. 
Toch zijn er drie redenen die opvallen:  

 het vraagt te veel ICT-vaardigheden van de leerkrachten; 

 jonge leerkrachten hebben dit niet geleerd in hun basisopleiding; 

 het mag toch niet in het vervolgonderwijs.  
 
Hiernaast zijn er praktische bezwaren en geeft het financiële aspect een schijn van 
ongelijkheid. Ondanks het feit dat er weinig geantwoord is op deze vraag, dienen we 
ons toch vragen te stellen over de opleiding van leerkrachten en de kennis die de 
leerkrachten in het secundair over het hoger onderwijs hebben.  
 
Vrijwel overal in het hoger onderwijs is het gebruik van de computer verplicht en mag 
je geen handgeschreven teksten meer afgeven. Studenten zijn ook verplicht om hun 
mailbox op te volgen en op de ELO (Electronische LeerOmgeving) te kijken voor 
cursussen en dergelijke.  
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Compenserende hulpmiddelen 
Wanneer mogen leerlingen de computer gebruiken als compenserend hulpmiddel? 
Het grootste deel mag het altijd gebruiken. Toch hangt het in 20% van de gevallen 
nog af van de leerkracht. 16% mogen het alleen gebruiken tijdens toetsen of 
examens. 
 

 
 
Kijken we naar welke compenserende ICT- hulpmiddelen er ingezet worden bij 
leerlingen met specifieke noden, valt het op dat het digitaal beschikbaar stellen van 
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toetsen, examens en nota’s vrij goed ingeburgerd is. Het gebruiken van een 
elektronische agenda en het inzetten van de ELO daarentegen is zeer beperkt. 
 
Het gebruik van ADIBoeken is redelijk goed ingeburgerd in deze scholen, maar in 
27% van de gevallen gebruiken de leerlingen geen ADIBoeken. Gebruiken ze wel 
ADIBoeken, dan vraagt de school ze meestal aan (48%). In 90% van de scholen 
gebruikt minder dan 5% van de leerlingen ADIBoeken.  
 
De redenen waarom ADIBoeken niet gebruikt worden zijn dat: 

 leerkrachten het niet kennen (21%); 

 ADIBoeken nog niet beschikbaar zijn(15%); 

 leerkrachten dit overlaten aan de ouders (14%); 

 de boeken zelf worden ingescand (8%).  
 
 
Leerkrachten willen bijleren 
Hoe willen de scholen zich sterker maken bij het inzetten van hulpmiddelen voor 
leerlingen met specifieke noden? Studiedagen springen onmiddellijk in het oog 
(72%), maar ook de modellen van andere scholen scoren zeer hoog (62%). Het is 
niet verrassend dat het online verwerven van informatie lager scoort dan de rest. 
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5. Eureka ADIBib   
www.adibib.be – adibib@eurekaleuven.be 

Ruim 40.000 leerlingen in het Vlaamse basis en secundair onderwijs kampen met 

ernstige lees- en/of schrijfproblemen: dyslexie, dyspraxie of andere beperkingen in 

de schriftelijke communicatie.  

Eureka ADIBib stelt digitale versies van gewone, gedrukte schoolboeken ter 

beschikking aan leerlingen met ernstige lees- en/of schrijfproblemen. ADIBib 

krijgt de druk-pdf’s van de Vlaamse 

educatieve uitgeverijen van schoolboeken, 

en zet die om naar een aangepast digitaal 

bestand. Kinderen met lees- en/of 

schrijfbeperkingen kunnen het boek dus 

gebruiken op hun laptop. Ze zien op hun 

computerscherm alles wat in de gedrukte 

versie van het leerboek staat. Ze kunnen 

voorleessoftware gebruiken, en zo tegelijk 

lezen en luisteren naar wat in hun leerboek 

staat, en zelf dingen invullen. Eureka 

ADIBib startte in 2008 als een proefproject. 

Sinds september 2011 krijgt ADIBib 

subsidies van de Vlaamse overheid.  

Deze dienst is uniek in Europa. 

 

Momenteel zijn er al meer dan 1 600 titels beschikbaar voor het basis en secundair 

onderwijs.  

Elk jaar stijgt ook het aantal bestellingen. Tussen september 2012 en augustus 2013 

werden er in totaal 3302 bestellingen geplaatst. Dat is een stijging van 33% ten 

opzichte van het jaar voordien. In totaal werd er voor 2143 verschillende leerlingen 

besteld. 80% van deze leerlingen heeft de diagnose dyslexie.  

Ons jaarlijk streefdoel qua omzettingen is 1 000 titels. Het afgelopen jaar hebben we 
1 035 titels omgezet voor een totaal van 178 655 pagina’s. Het omzetten gebeurt 
steeds efficiënter en de gemiddelde omzettingstijd is gedaald van 95 minuten naar 
92 minuten.  
 
Jaarlijks houden we een korte enquête naar de tevredenheid van onze gebruikers. 
De reacties over het bestelsysteem en het gebruik van de website zijn erg positief.  

 

http://www.adibib.be/
mailto:adibib@eurekaleuven.be
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Voorlopig is het aanbod nog niet voldoende maar met een jaarlijkse aangroei van 
1000 titels zal dit probleem snel opgelost zijn. 
 

 
 
Feedback over gebruik van de website 

 

Luisterpuntbibliotheek heeft het branden en 

verzenden van de cd-roms overgenomen vanaf juni 

2013.  

 
 
 
 
 

5.1. YouTube-kanaal 

Op het nieuwe YouTube-kanaal van ADIBib kunnen onze gebruikers sinds 
september ook terecht voor onze zelfgemaakte instructiefilmpjes. Onze eerste 7 
filmpjes staan al online en helpen onze gebruikers bij het gebruik van ADIBoeken 
met voorleessoftware. 
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Figuur 1: startschermen youtube-filmpjes 

  

5.2. Campagne “Ik haat lezen” 

Om het aanbod van Eureka ADIBib en de Luisterpuntbibliotheek voor kinderen, 
jongeren en volwassenen met lees- en/of schrijfproblemen bekend te maken bij het 
grote publiek, startte in februari 2012 de campagne “Ik haat lezen”. Met opvallende 
affiches in scholen, treinstations en bibliotheken willen we aantonen dat mensen met 
dyslexie er niet alleen voor staan. Ze kunnen namelijk terugvallen op veel initiatieven 
waardoor lezen ook voor hen een aangename ervaring wordt.  
 
De campagne werd herhaald in oktober 2012 met posters in treinstations en een 
wedstrijd voor kinderen. De affiches werden opnieuw opgehangen in oktober 2013. 
 
“Ik haat lezen” wordt ondersteund door de departementen Onderwijs en Cultuur van 
de Vlaamse overheid en door de Vlaamse Uitgevers Vereniging. Ook Eureka 
Foundation sponsort de campagne. 
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6. Eureka Foundation vzw    
www.eurekafoundation.be – foundation@eurekaleuven.be  

Eureka Foundation wil kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen 
betere kansen geven om hun talenten te ontwikkelen en hun leerstoornissen te 
compenseren. De Foundation wil deze personen steunen om actief deel te nemen 
aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Door in hun talenten te investeren 
kunnen ze zich tot zelfstandige en gelukkige mensen ontwikkelen.  

Eureka Foundation verzamelt fondsen om de projecten van Eureka Onderwijs, 
Eureka Die-’s-lekti-kus en Eureka ADIBib mogelijk te maken of verder te stimuleren. 
De Foundation zorgt ook voor de basisfinanciering om nieuwe projecten in het 
domein van leerstoornissen kansen te geven.  

Eureka Foundation was één van de sponsors van de campagne ‘Ik haat lezen’, een 
initiatief van Eureka ADIBib, Luisterpunt en de Vlaamse overheid in 2012.  

 
Eureka Foundation startte in 2010 met een groot galadiner in de aanwezigheid van 
750 genodigden. Ook Ministers Pascal Smet en Jo Vandeurzen woonden de 
plechtigheid bij. 
 
In oktober 2014 organiseert Eureka Foundation samen met Eureka Expert een nieuw 
symposium rond taal- en rekenstoornissen. Op die manier willen we voor de tweede 
keer een groot publiek sensibiliseren. De focus zal liggen op het stimuleren van de 
innovatie binnen het domein leerstoornissen. We zullen trachten hierbij ook het 
Nederlandse publiek te betrekken. 
 
Steun de Foundation 

De voorbije jaren hebben de organisaties van Eureka Leuven voor meer dan 1 
miljoen euro aan projecten gerealiseerd. Die werden vaak ondersteund door het 
Ministerie van Onderwijs en getrokken door vrijwilligers en sponsors. In dit 
jaarverslag kreeg u een ruime opsomming van al onze projecten van het schooljaar 
2012-2013. Het grootste deel van die projecten is echter nog niet afgelopen. Ze 
lopen nog steeds door omdat ze voor leerlingen met leerstoornissen hun nut al 
bewezen hebben.  
 
Vlaanderen heeft echter nood aan een stichting die op een professionele en 
structurele manier projecten stimuleert en ondersteunt. Eureka Foundation wil die 
taak op zich nemen. U kunt de Foundation steunen door lid te worden. Op die manier 
draagt u mee bij aan al onze lopende en toekomstige projecten! 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurekafoundation.be/
mailto:foundation@eurekaleuven.be
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Soorten lidmaatschap 
Gewoon lid voor 45 euro 

 Je ontvangt de e-nieuwsbrief.  

 Je wordt vermeld in het jaarverslag. 
 
Steunend lid voor 200 euro 

 Je ontvangt de e-nieuwsbrief. 

 Je wordt vermeld in het jaarverslag.  

 Je krijgt een uitnodiging voor de jaarlijkse voorstelling van de lopende en 
toekomstige projecten van de Foundation.  

 
Sponsor voor 2000 euro 

 Je ontvangt de e-nieuwsbrief. 

 Je wordt vermeld in het jaarverslag.  

 Je krijgt een uitnodiging voor de jaarlijkse voorstelling van de lopende en 
toekomstige projecten van de Foundation.  

 Je naam en logo worden vermeld op de website van Eureka Foundation 
(indien je dit wenst).  

 
Lid van het beschermcomité voor 9000 euro  

 Je lidmaatschap geldt voor twee jaar.  

 Je ontvangt de e-nieuwsbrief. 

 Je wordt vermeld in het jaarverslag.  

 Je krijgt een uitnodiging voor de jaarlijkse voorstelling van de lopende en 
toekomstige projecten van de Foundation.  

 Je naam en logo worden vermeld op de website van Eureka Foundation 
(indien je dit wenst).  

 Je neemt gratis deel aan symposia, studiedagen en workshops georganiseerd 
door Eureka Onderwijs en/of Eureka Die-'s-lekti-kus. 

 
Word nu lid 
U kunt lid worden van de Foundation door uw bijdrage via overschrijving over te 
maken op het volgende rekeningnummer: 
 
IBAN:  BE41 0016 3421 8210 
 
Afhankelijk van het gestorte bedrag, wordt u gewoon lid (45 €), steunend lid (200 €), 
sponsor (2000 €) of lid van het beschermcomité (9000 €)
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7. Varia 

7.1. Online aanwezigheid 

In de loop van 2012 en 2013 stak Eureka haar websites in een nieuw jasje. De sites 
van Onderwijs, Expert, ADIBib, Foundation en Leuven zijn al vernieuwd, die van 
Letop volgt nog. De verschillende websites vormen nu onderling een cluster die 
draait op hetzelfde platform, genaamd Nimbu. Dat combineert: 

 een geautomatiseerde webshop; 

 een vlot aanpasbaar datamodel; 

 een gebruiksvriendelijke backend. 
 
Zo passen we ook in de digitale wereld onze hefboom- en schroefprincipes toe. De 
vernieuwde look zorgt voor meer uitstraling en professionaliteit, meer flexibiliteit en 
een gebruiksvriendelijkere ervaring. 
 
Deze online vernieuwingen kaderen in de algemene visie van Eureka Leuven. 
Constante innovatie en ontwikkeling zijn nodig. Een vernieuwing van de websites 
was vooral noodzakelijk voor ADIBib en Expert, maar ook de andere sites plukken 
hier mee de vruchten van. De continue uitbreiding van ons webplatform blijft op die 
manier een uitdaging voor het programmeerteam van Zenjoy. 
 

7.2. Communicatie 

Om onze aanwezigheid op het internet te verhogen, zetten enkele organisaties sinds 
kort ook in op sociale media. Eureka Onderwijs, ADIBib en Letop hebben 
ondertussen een actieve Facebookpagina waarop op regelmatige basis 
nieuwsupdates verschijnen. Ook de methode RekenTrapperS kreeg een aparte 
pagina.  
 
Deze vier Facebookpagina’s houden onze klanten en gebruikers op de hoogte van 
nieuws, updates en evenementen. Ze bieden ook een plaats waar discussie mogelijk 
is. Mensen kunnen er ook vragen of opmerkingen kwijt, al gebruiken de meesten nog 
de traditionelere kanalen via onze verschillende mailboxen. 
 
Ook offline willen we onze doelgroep zo goed mogelijk bereiken. Dit doen we via: 

 flyers die in het kort een organisatie of evenement voorstellen; 

 folders of persmappen die meer uitleg geven over onze werking; 

 nieuwsbrieven die een overzicht bieden van nieuws, tools en evenementen. 
 
Deze online en offline initiatieven onderhouden en versterken de band met onze 
doelgroep. Voor een organisatie die haar kennis en expertise wil delen zijn het ook 
onmisbare communicatiestrategieën. In de toekomst willen we verder gaan op deze 
ingeslagen weg. 
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7.3. Eureka gaat internationaal 

We zijn ervan overtuigd dat onze innovatieve methodes en technieken ook buiten 
onze landsgrenzen hun nut kunnen tonen. Om die reden is Eureka begonnen met de 
vertaling van haar publicaties. Hiermee kunnen we onze internationale bekendheid 
vergroten. Dit maakt het gemakkelijker om in contact te komen met universiteiten en 
andere internationale contacten. 
 
De modules van RekenTrapperS werden al deels vertaald naar het Engels. Eureka 
Expert wil breder werken dan de Vlaamse markt, en we willen onze rekenmethodes 
klaarmaken voor Europa. Hierbij mikken we in het bijzonder op landen waar Engels 
als tweede taal gesproken wordt. Enkele voorbeelden zijn Turkije, Griekenland en de 
Scandinavische landen. Onze Engelse vertalingen zullen dan gebruikt worden om de 
vertalingen in de moedertaal van deze landen op te baseren. 
 
Op dit moment is er al heel wat vertaald naar het Engels. Voor de bekendheid van 
onze naam zijn de volgende publicaties reeds vertaald: 

 deel van site Onderwijs; 

 groene map (Surfplank); 

 fiches leerstoornissen rode map (Leerzorg). 
 
Ook de volgende rekenmodules zijn in het Engels vertaald: 

 Cool 1.1 tot en met 2.4; 

 RekenTrapperS tafels; 

 RekenTrapperS modules 1e leerjaar. 
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Contactinformatie 
 

Eureka Onderwijs 
www.eurekaonderwijs.be  
school@eurekaleuven.be 
test@eurekaleuven.be  
 
Eureka Expert 
www.eurekaexpert.be  
expert@eurekaleuven.be  
 
Eureka Die-’s-lekti-kus 
www.letop.eurekaleuven.be  
letop@eurekaleuven.be  
 
Eureka ADIBib 
www.adibib.be  
adibib@eurekaleuven.be  
 
Eureka Foundation 
www.eurekafoundation.be  
foundation@eurekaleuven.be  
 

http://www.eurekaonderwijs.be/
mailto:school@eurekaleuven.be
mailto:test@eurekaleuven.be
http://www.eurekaexpert.be/
mailto:expert@eurekaleuven.be
http://www.letop.eurekaleuven.be/
mailto:letop@eurekaleuven.be
http://www.adibib.be/
mailto:adibib@eurekaleuven.be
http://www.eurekafoundation.be/
mailto:foundation@eurekaleuven.be
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