
 

                                
 

Waarom is het interessant om een publicatie toe te voegen aan EDURAMA?  

 

Professionele ontwikkeling van leraren(-in-opleiding) en lerarenopleiders is één van de essentiële middelen 

om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Belangrijk hiervoor is de mate waarin onderzoek binnen de 

vakdomeinen van de lerarenopleiding beschikbaar en bruikbaar is. Er wordt immers een blijvend probleem 

gesignaleerd inzake doorstroming van praktijkgerichte, wetenschappelijk verantwoorde onderzoeks-

resultaten naar het onderwijs. Het doel van het kernproject EDURAMA van het expertisecentrum School of 

Education van de Associatie KULeuven was het vorm geven aan een website waarop de Vlaamse 

lerarenopleiders, leraren en studenten terecht kunnen om recent en relevant onderzoek terug te vinden 

om te gebruiken in de les- en klaspraktijk. 
 

Op www.edurama.be kunnen lerarenopleiders, leraren(-in-opleiding) en onderzoekers recent 

onderzoeksmateriaal over specifieke onderwijsonderwerpen vinden. Dit materiaal kan bestaan uit 

(synopsissen van) wetenschappelijke papers, boeken, publicaties op basis van onderzoeksprojecten … Het 

is een ideale bron van informatie voor studenten van de lerarenopleiding die op zoek zijn naar relevante 

literatuur in het kader van een opdracht of eindwerk, voor lerarenopleiders die zoeken naar bronnen om 

hun onderwijspraktijk onderzoeksgeïnformeerd vorm te geven ... Daarnaast is het ook mogelijk om zelf 

publicaties toe te voegen aan EDURAMA. Een online publicatiewijzer geeft aan hoe en op welke manier 

onderzoek kan aangeleverd worden voor publicatie op de website, en hoe dat onderzoek vervolgens 

gerapporteerd wordt op de website.  
 

Zo kan u als auteur uw publicatie kenbaar maken op EDURAMA. Het is uiteraard geenszins de bedoeling om 

de volledige publicatie op te nemen. Er wordt wel gevraagd om de bibliografische gegevens van de 

publicatie weer te geven, alsook een abstract met trefwoorden en een aantal items die de praktijkrelevantie 

en de wetenschappelijkheid van de publicatie duidelijk maken. Indien dit mogelijk is kan u verwijzen naar 

de locatie waar de volledige publicatie te vinden is, kan aangekocht worden … of u kan ze, indien dit 

auteursrechtelijk kan, een plaats geven op EDURAMA. Het opnemen van uw publicatie op EDURAMA is een 

uitstekende kans om uw publicatie extra in de kijker te zetten bij het doelpubliek. 
 

Het is ook mogelijk om als docent/student publicaties een plaats te geven op het webplatform, zodat 

interessante literatuur kan gedeeld worden binnen de lerarenopleiding. Dankzij EDURAMA is het voor 

docenten mogelijk om een afbakening en selectie van relevante bronnen te voorzien voor studenten. Op 

die manier zullen studenten zich, bij een opdracht of een eindwerk, niet verliezen in een eindeloze 

zoektocht naar geschikte bronnen, maar wordt hen de mogelijkheid tot het oefenen van 

informatievaardigheden toch niet ontnomen.  
 

Op EDURAMA kan ook praktijkmateriaal worden toegevoegd aan een publicatie zodat het verband tussen 

onderzoek en praktijk duidelijk wordt. Wie een publicatie toevoegt, kan dit doen, maar het is ook mogelijk 

om via een ‘Reactie toevoegen’ praktijkmateriaal te koppelen aan een publicatie die al op EDURAMA een 

plaats heeft.   
 

Maandelijks worden de publicaties op EDURAMA ook kenbaar gemaakt op Klascement, zodat ook via dat 

kanaal de publicaties kunnen opgezocht en geraadpleegd worden.  
 

Overtuigd? Ga dan naar www.edurama.be/mijnedurama en maak een account aan. Vervolgens kan u via 

‘Publicatie toevoegen’ aan de slag.  

http://www.edurama.be/
http://www.edurama.be/mijnedurama

