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Dag collega,
Het nieuwe jaar is al weer bijna een maand oud en dus hoop ik dat al je goede voornemens nog recht
overeind staan. Zo niet dan vind je in deze brief wellicht het nodige materiaal om verder scheefzakken
te voorkomen. Bijvoorbeeld in de virtuele wereld, waarin je nog veel meer goede voornemens kunt
realiseren dan in de reële wereld. Mits je natuurlijk onderstaande workshop gevolgd hebt….
Workshop “Werken met Virtuele Werelden in je Onderwijs”
Virtuele Werelden bieden veel mogelijkheden voor je onderwijs. Maar welke Virtuele Wereld moet je
kiezen, en hoe zet je die dan goed in voor jouw onderwijs?
Dit voorjaar biedt het Lectoraat ICT & Onderwijsinnovatie een driedelige workshop aan onder leiding
van Wim Trooster, waarin je antwoord kunt vinden op bovenstaande vragen. In 3 bijeenkomsten
(totaal 4 dagdelen, met intervallen van 3 à 4 weken) wordt een oriëntatie op dit onderwerp gegeven.
Dit helpt je te bepalen welke Virtuele Wereld je waarvoor kunt inzetten. Daarbij leer je gelijk zelf te
werken met de software van de Virtuele Wereld Second Life: wat zijn de basishandelingen die je moet
beheersen (aanmelden bij Second Life, bewegen, communiceren, elementair bouwen, etc.)?
Vervolgens word je begeleid om een plan te maken om zelf een onderwijsactiviteit in Second Life te
ontwikkelen en ga je daadwerkelijk met het plan aan de slag. Aan het einde van de workshop tonen
de deelnemers elkaar de ontwikkelde producten. Je gaat uiteindelijk naar huis met kennis over en
ervaring in het werken met Virtuele Werelden. Bovendien heb je dan zelf een initiatief in Second Life
ontwikkeld dat je kunt inzetten in je eigen onderwijs. Daarnaast heb je inspiratie kunnen opdoen tot
breder gebruik van Virtuele Werelden in het onderwijs. In de bijlage bij deze nieuwsbrief is meer
informatie te vinden over het programma en de kosten. Deze bijlage is ook te downloaden op onze
website (http://www.licto.nl/index.php?pageID=52). Je kunt je aanmelden voor de Workshop via ons emailadres: licto@windesheim.nl. De datums zijn de woensdagen:
- 7 april 2010: ochtend,
- 28 april 2010: hele dag,
- 26 mei 2010: ochtend.
Congresverslag Virtuele Werelden
In de week van 26-30 oktober vorig jaar bezocht Wim Trooster het AACE-Congres in Vancouver
(Canada) over E-learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education (AACE staat
voor Association for the Advancement of Computing in Education). Op dat congres heeft hij een
presentatie gegeven over de didactische meerwaarde van Virtuele Werelden voor het onderwijs en
daarnaast vele workshops op dit gebied gevolgd. Over zijn bevindingen schreef hij het verslag dat je
kunt downloaden op onze website (http://www.licto.nl/index.php?pageID=51). Het verslag geeft naast
veel wetenswaardigheden over de huidige stand van zaken ook een blik op de toekomstige
ontwikkeling, waarin de virtuele en de reële wereld zich steeds meer met elkaar zullen gaan
vermengen.
De websurvey LICTO 2009
LICTO-Nieuwsbrief 26 had de vorm van een websurvey. Inmiddels hebben we de resultaten ervan
verwerkt. Opvallend is dat de groep Windesheim lezers anders is samengesteld (meer docenten) dan
de lezers van buiten Windesheim (meer onderwijsondersteuners). Dat leidt ook tot een verschil in
belangstelling: de Windesheimers hebben meer belangstelling voor het microniveau van het
onderwijs, de externe lezers meer voor het mesoniveau. In het algemeen kunnen we concluderen dat
het lectoraat zich met de goede dingen bezig houdt, maar dat een discussie nodig is met de
(educatieve) schools van Windesheim over richting en functie van het lectoraat. Hoe vullen we de
aandacht voor het mesoniveau aan met aandacht voor het microniveau van ICT en onderwijs? En hoe
kunnen docenten het beste ondersteund worden bij hun ICT-gebruik in het onderwijs zonder dat het
lectoraat zijn onderzoeksfunctie verruilt voor die van onderwijsadvies? Wie gedetailleerder kennis wil
nemen van de resultaten van de websurvey kan het verslag downloaden op onze website:
http://www.licto.nl/index.php?pageID=47.
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Zoeken in de Elektronische Programmagids
De laatste tweeëneenhalf jaar ben ik lid geweest van de stuurgroep van het SURF-project ZoEp
(Zoeken in de Elektronische Programmagids), een project dat we vanuit Windesheim samen met de
VU en de RUG hebben uitgevoerd. Het project, dat al die tijd gedraaid heeft onder de voortreffelijke
leiding van de projectleider Sylvia Moes van de VU, is nu afgerond en heeft een webservice
opgeleverd waarmee docenten gemakkelijk gedigitaliseerde TV-programma’s kunnen ontsluiten en
beheren ten behoeve van hun onderwijs. De website is te vinden via www.zoepportal.nl. De review
commissie van SURF die het project heeft beoordeeld, gaf het project de volgende kwalificatie mee:
“Het uiteindelijke resultaat is een verrijking voor het Nederlandse Hoger Onderwijs en legt tevens de
basis voor een gebruiksvriendelijke en doelmatige ontsluiting van meer bronnen voor videomateriaal”.
Ieder die verder bij het project betrokken was, wil ik van harte feliciteren met dit resultaat. Windesheim
docenten die er nog geen gebruik van maken, maar wel geïnteresseerd zijn, kunnen bij de
Mediatheek terecht bij Erik Hulsken (tel. 038-4698484).
Presentatie
11 februari 2010 – Keynote presentatie van Peter van 't Riet over 'Wat is er nodig om
onderwijslogistiek goed in te regelen: lessen uit het HBO' op het saMBO-ICT-congres over
onderwijslogistiek en CGO. Locatie: ROC van Amsterdam. Meer informatie: http://www.bveplatform.nl/maxidoc/index.php?document=281 en/of http://www.meffect.nl/bve/uitnodiging.html.
Over de stand van zaken m.b.t. de lopende onderzoeksactiviteiten van het lectoraat zal ik je in een
volgende nieuwsbrief weer informeren.
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
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