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Dag Collega,
Elektronische nieuwsbrief
Hierbij ontvang je de eerste elektronische nieuwsbrief van het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie.
Mocht je collega's kennen die de nieuwbrief ook zouden willen ontvangen, stuur deze mail dan rustig
door en laat ze zich via de mail bij mij aanmelden. Wie de brief niet meer wil ontvangen, kan zich op
dezelfde wijze weer afmelden. Ik hoop dat de nieuwsbrief in jullie behoefte gaat voorzien. Geef af en
toe maar eens feedback. En wie een bijdrage heeft op het terrein van het lectoraat, kan altijd iets
inzenden (voorlopig naar mijn mailadres).
In deze nieuwsbrief een korte stand van zaken m.b.t. de start van het lectoraat en de
ontwikkelingen rond het SURF-project ZoEp, waarbij ik in de stuurgroep zit namens Windesheim.
Start van het lectoraat
Het lectoraat is in juni jl. goedgekeurd door de Stichting Kennisontwikkeling HBO op basis van een
lectoraatsplan en met adhesiebetuigingen van SURFfoundation, ROC Deltion, ROC Friese Poort, de
Politieacademie en de softwarebedrijven Caesar-Metasoft en Educator. Wie geïnteresseerd is kan dit
plan bij mij opvragen.
Per 1 september jl. ben ik als lector van start gegaan. Het is even de weg zoeken, na 27 jaar
managementfuncties te hebben vervuld waarin mijn agenda voor een groot deel door de omgeving
bepaald werd. Naast veel externe presentaties vooral over de WOS (de Windesheim Onderwijs
Standaarden, waar erg veel externe belangstelling voor is) ben ik nu bezig met de samenstelling van
de kenniskring. Daarvoor heb ik een voorlopig onderzoeksplan geschreven (eveneens bij mij op te
vragen). Momenteel voer ik gesprekken met collega's en hun leidinggevenden over participatie aan de
kenniskring. Mijn bedoeling is dat de kenniskring een hecht onderzoeksteam wordt, waarin de
collega's intensief met elkaar samenwerken aan het genereren en verspreiden van kennis op het
domein van het lectoraat. Wie collega's kent die mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn om in de
kenniskring te participeren: tip me gerust, dan zal ik contact met hen opnemen. Verder zal ik in
oktober mensen gaan benaderen om lid te worden van de adviesraad van het lectoraat.
Het project ZoEp "Zoeken in de Elektronische Programmagids"
Over het gebruik van historisch en actueel beeldmateriaal in het hoger onderwijs
Gister nam ik deel aan een overleg van de stuurgroep van het SURF-project ZoEp. Daaruit valt goed
nieuws te melden over de inzet van streaming beeldmateriaal binnen het hoger onderwijs. Enkele
jaren geleden participeerde Windesheim in het SURF-project Davideon. Samen met de UvA en de
RUG hebben we toen meegewerkt aan de ontsluiting van al het historische beeldmateriaal dat
opgeslagen ligt bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het instituut dat momenteel
gehuisvest is in het meest kleurrijke gebouw van Nederland in het Mediapark in Hilversum. Het NIBGmateriaal omvat alle programma's van de publieke omroep (radio en televisie) voor zo ver ze bewaard
zijn gebleven en krijgt dagelijks alle nieuw uitgezonden programma's digitaal aan de collectie
toegevoegd. In het project Davideon werd al veel van het analoge NIBG-materiaal gedigitaliseerd en
via de videoserver van SURFnet aan de hogescholen en universiteiten in streaming vorm uitgeleverd.
De instellingen kunnen zich via SURFdiensten op deze dienstverlening abonneren. Diverse
Windesheim-docenten maken daarvan al gebruik.
Na het realiseren van deze voorziening was een van de problemen dat de collectie gigantische
vormen aanneemt en moeilijk doorzoekbaar bleek te worden. Daarom is er een nieuw SURF-project
gestart onder de naam ZoEp, wat staat voor "Zoeken in de Elektronische Programmagids". In dit
project werkt Windesheim samen met de VU en de RUG. In het project wordt gewerkt aan een
website waarop docenten aan de hand van een door henzelf in te stellen profiel alle programma's die
aan hun profiel voldoen, direct aangereikt krijgen. Ook kunnen zij een eigen collectie van vaker
te gebruiken programma's aanleggen. Bovendien kunnen zij met de zogenaamde Virtuele
Snijmachine fragmenten uit die programma's selecteren die men voor het onderwijs wil gebruiken. Die
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fragmenten worden in een speciale URL (webadres) gecodeerd waarmee zij via een
internetverbinding tijdens de lessen kunnen worden opgeroepen en streaming worden afgedraaid.
Zo'n URL kan ook in het lesmateriaal in Blackboard worden opgenomen. Op die manier kan zeer
efficiënt gebruik worden gemaakt van het beschikbare beeldmateriaal.
In ZoEp lopen we nu als Windesheim nog tegen het volgende probleem op (de beide partners hebben
dit al opgelost). De videoserver van SURFnet levert in verband met rechten het materiaal alleen uit
aan leden van de hogescholaire of universitaire gemeenschap. Als docenten of studenten inloggen op
het netwerk van de instelling zijn zij als zodanig bekend. Maar veel docenten zullen van huis uit hun
lessen willen voorbereiden en het beeldmateriaal willen kunnen doorzoeken. Ook studenten zullen de
elektronische leerstof vaak thuis willen gebruiken. Maar op de thuiswerkplek zijn zij niet herkenbaar
voor de SURFnet videoserver. Om dat mogelijk te maken zal Windesheim gebruik moeten gaan
maken van de door SURF gebruikte beveiligings- en authenticatietool A-select (waar ook de overheid
met DigiD gebruik van maakt). Vanuit het project ZoEp wordt momenteel met de betrokken
directeuren gesproken over een snelle implementatie van A-select. Niet alleen kunnen we dan
maximaal in het project blijven participeren, maar ook maximaal van het materiaal gebruik gaan
maken.
Het project loopt nog tot in 2008. Binnen Windesheim zijn erbij betrokken: Fer Boei, Jo Han Khouw en
Erik Hulsken. Voor meer informatie over gebruik in de praktijk kan men bij een van hen terecht.
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