Perstekst - Dinsdag 1 februari 2011

Roger Van Overstraeten Society lanceert het Europese
Dot Award in Aarschot
Dinsdag 1 februari lanceerde Roger Van Overstraeten Society, in het bijzijn van Minister van
Ondernemen en Vereenvoudiging Van Quickenborne, in het Koninklijk Atheneum Aarschot
(KAMSA) de Dot Award. De Dot Award is een internationale prijs voor de beste website over
Europa, gemaakt door studenten uit de deelnemende regio’s: België, Catalonië en Slovenië.
In België is de Dot Award de Europese uitloper van WordWebWonder, een initiatief van RVOSociety.

Lancering
De leerlingen van het zevende jaar verkoop van KAMSA in Aarschot gaan binnenkort op schoolreis naar
Dublin. Vandaag startten ze de aanmaak van een website die het ganse traject van hun reis naar Dublin
online zal weergeven. Handig, want in Ierland zullen ze hun info gemakkelijk kunnen onderhouden en
live foto’s toevoegen. Met die website kunnen ze, net als hun Sloveense en Catalaanse collega’s, vanaf
vandaag deelnemen aan de Dot Award, een internationale prijs voor de beste website over Europa.
Minister Van Quickenborne was erbij om het project officieel te lanceren in België.
Minister Van Quickenborne: “Met dit project willen we àlle jongeren motiveren om de verschillende

creatieve mogelijkheden van hun computer te verkennen. Websites maken is bovendien een belangrijke
vaardigheid voor leerlingen ‘Verkoop’. Een bedrijf valt of staat met zijn website: om hun bedrijf later
efficiënt te marketen, kunnen ze deze les zeker goed gebruiken.”

Dot Award
Een schoolreis, een bespreking van het Europese klimaat, een uitwisselingsproject, ... als het op een
website wordt beschreven, kunnen de makers aan de Dot Award deelnemen. Dit eerste jaar organiseren
drie ‘punt’-organisaties (top level domain registries, kadasters van .be, .cat, .si, ... - domeinnamen) het
project: Websalpunt.CAT, ARNES.SI en WordWebWonder voor DNS BE, ondersteund door CENTR.
Jongeren leren via de lokale organisatoren van Dot Award een website voor de school over een Europees
onderwerp te bouwen. Vanaf vandaag kunnen alle studenten vanaf 10 jaar inschrijven via
www.dot-award.eu. Tot 28 april kunnen ze aan hun website doorwerken en daarna neemt een
internationale jury het werk over. Op 24 mei 2011 wordt de Dot Award uitgereikt in de winnende
school. De eerste prijs is een cadeau ter waarde van €1000. (2de prijs: €750; 3de prijs: €500).
Jo Decuyper, directeur RVO-Society: ”Kijk wat het internet mogelijk kan maken, bijvoorbeeld voor de

Tunesische jeugd. Die kracht mag onze jongeren niet ontgaan: aan het www kan iedereen gemakkelijk
meeschrijven. Door onze jeugd hiertoe aan te moedigen versterken we hun creativiteit en engagement.
We hopen dit initiatief de komende jaren uit te bouwen met nog meer Europese tld-partners en willen
uiteraard zoveel mogelijk deelnemende scholen stimuleren websites in te dienen voor de wedstrijd. ”

Lokale projecten
WordWebWonder
Het project WordWebWonder, een wedstrijd die jongeren websites laat maken, werd zes jaar geleden
onder impuls van DNS BE opgestart en trok de aandacht van veel leerkrachten. Vorig schooljaar (20092010) gaven we 288 domeinnamen weg aan studenten, samen goed voor 3052 betrokken leerlingen. 82
afgewerkte websites schreven zich in voor de wedstrijd.
Projectcoördinator Isabelle Borremans: “Studenten leren door WordWebWonder informatie verzamelen,

structureren en reproduceren via een nieuw en uitdagend medium. De les wordt interessanter en
spannender want de studenten publiceren hun werk 'voor het echt' en de hele wereld kan het lezen. Het
is een van de beste manieren om studenten aan te moedigen om hun best te doen.”
Piet Spiessens, voorzitter van de Raad van bestuur van DNS.be: “Enkele jaren geleden startte RVO-

Society dit fantastische initiatief op vraag en met ondersteuning van DNS.be. Inmiddels zijn reeds enkele
internationale organisaties bijgetreden als ondersteunende partners en worden jaar na jaar ook meer
scholen en leerlingen betrokken bij het project. RVO-Society toont hoe men met beperkte middelen toch
een mooi bereik kan hebben en zo vele jongeren warm kan maken voor de mogelijkheden die de digitale
maatschappij hen geeft. DNS.be hoopt dat de Europese dimensie die nu wordt toegevoegd aan dit
project ook op Belgisch niveau meer slagkracht geeft.”
WordWebWonder wordt gesteund Voetbalkrant met technische hulp en door Hosting Garage met gratis
domeinnamen en webruimte voor de deelnemers.

Webs al punt
De .cat-domeinnaam, specifiek voor de Catalaanssprekende maatschappij, neemt deel aan de Dot Award
via een lokale competitie: Webs al punt .cat, open voor studenten van het secundair onderwijs uit het
Catalaanssprekende gebied (Andorra, Balearen, Catalonië, Zuid-Frankrijk, Valencia en de Italiaanse stad
Alghero). De organisatoren van de competitie, de .cat-registry, hechten veel belang aan up-to-date met
de laatste bevindingen blijven, zeker nu techniek zo snel evolueert. Internet is het middel van het heden
en van de toekomst.
Jordi Iparraguire, Manager van de .cat registry: “Met Webs al punt .cat willen we onze kinderen

aanmoedigen om te blijven bewegen, om de hoofdfiguren van het verhaal te blijven en om hun inhoud
aan het internet toe te voegen via hun eigen website.”
De beste websites van punt .cat zullen de .cat domeinnaam vertegenwoordigen in de Dot Award. Ze
zullen zo tonen hoe kinderen uit de Catalaans-sprekende regio het internet gebruiken om de hele wereld
te bereiken.

Dit project wordt met domeinnamen en webruimte voor de deelnemers gesponsord door CDmon,
Dinahosting en Serveisweb.

Partners
RVO-Society
Roger Van Overstraeten Society ontwikkelt educatief materiaal rond recente ontwikkelingen in
technologie en wetenschappen. Telkens gaat het om gebruiksvriendelijke producten die de laatste
didactische en pedagogische inzichten volgen.
Om een website te maken, moet een jongere over verschillende ICT-vaardigheden beschikken. Een
project als WordWebWonder draagt dus bij aan de professionele capaciteiten van de jeugd. Bovendien is
een belangrijk aspect van wetenschap het verslag. WordWebWonder helpt de jeugd bij haar
verslaggeving, deze keer op leuke, maar vooral moderne 'bladzijden'.

Fundació puntCAT
Het Fundació puntCAT is een private, niet-politieke vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht
op 28 december 2004. De stichting ontstond vanuit het middenveld en heeft een dubbel doel: de top
level domain .cat beheren en de informatiemaatschappij in de Catalaanssprekende regio ontwikkelen.

Arnes
Het Academische Onderzoeksnetwerk van Slovenië (ARNES), is een publiek instituut dat netwerkservices
voor onderzoeks-, educatieve en culturele organisaties voorziet en die hen helpt bij het bewerkstelligen
van samenwerking met elkaar en met vergelijkbare organisaties in het buitenland. ARNES bouwt,
onderhoudt en beheert de infrastructuur die universiteiten, instituten, onderzoekslaboratoria, musea,
scholen, databanken en digitale bibliotheken verbindt. Het biedt gebruikers dezelfde services als nationale
academische netwerken in andere landen en werkt samen met deze netwerken voor de projecten van de
Europese Commissie die nieuwe internetprotocols en -services testen, ontwikkelen en introduceren.
ARNES voorziet ook services die niet aangeboden worden door commerciële organisaties maar die wel
essentieel zijn voor een goed functionerend internet in Slovenië.
Behalve het voorzien van algemene Internet services, werkt Arnes samen met Sloveense scholen aan
verschillende projecten. Dot Award is een grote opportuniteit voor mentors en studenten om hun
interessante projecten te delen. Bovendien maken ze kans op een beloning terwijl ze interessante nieuwe
technologieën aanleren.

CENTR
CENTR is een vereniging van Country Code Top Level Domain Registries, zoals .uk voor het Verenigd
Koninkrijk en .es voor Spanje. Alle organisaties, bedrijven en individuen die een country code top level
domain registry beheren, kunnen vol lidmaatschap verkrijgen.
CENTR organiseert een forum om het beleid in verband met ccTLD registries te bespreken en dient als
een communicatiekanaal naar beleids- en andere organisaties die zich tot het Internet verhouden. De
vereniging vertegenwoordigt ook de belangen van ccTLD’s zonder winstoogmerk.

