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Dag Collega,
De kenniskring van het lectoraat begint op gang te komen. In januari zijn de eerste
onderzoeksactiviteiten van de eerste leden opgestart. Vorige week hebben we met de voltallige
kenniskring de start up bijeenkomst gehad. Het verheugt me dat ik in deze nieuwebrief de eerste
onderzoeksactiviteit kan aankondigen.
Onderzoek naar de didactische meerwaarde en de organisatorische gevolgen van het gebruik
van Second Life in het onderwijs
In het lectoraat ICT & Onderwijsinnovatie wordt gewerkt binnen een aantal onderzoeksthema’s. Eén
van die thema’s betreft Afstandsleren. In dat kader is Wim Trooster begonnen aan het onderzoek “Het
gebruik van virtuele werelden in het Onderwijs”.
Met de opkomst van het internet ontstonden vanaf de jaren ’80 al verschillende virtuele werelden. Pas
in de zomer van 2005 ontstond er rondom de virtuele wereld Second Life (SL) een ware hype.
Aanvankelijk werd SL vooral bezocht voor plezier, maar al snel ontdekten de gebruikers ook de
serieuze mogelijkheden van SL. De economische bedrijvigheid in SL groeide explosief. Ook werden in
SL allengs meer educatieve activiteiten ontplooid Het aantal virtuele campussen, ook van
gerenommeerde onderwijsinstellingen zoals Harvard, nam snel toe. Wat daarbij opviel was dat
educatieve activiteiten veelal ad hoc werden ingericht, vaak zonder achterliggende onderwijsvisie of
kennis van de sterke en zwakke kanten van het medium. Het gevolg hiervan was dat telkens opnieuw
het wiel werd uitgevonden, en men keer op keer dezelfde valkuilen ontmoette. Zo werd bijvoorbeeld
tijdens de hype SL in het onderwijs vaak ingezet, terwijl de leeractiviteiten veel beter aangeboden
konden worden via andere wegen (real life onderwijs, MSN, Blackboard, mail, etc.).
In ons onderzoek richten we ons op de rol van de virtuele wereld Second Life m.b.t. de didactiek in het
onderwijs: Waar ligt de meerwaarde van SL boven andere media, en hoe zet je daar SL zo goed
mogelijk in? Vragen die daarbij aandacht krijgen zijn: - Wat zijn best practices/bad practices,
do’s/dont’s; - Wat is er organisatorisch nodig als SL structureel wordt ingezet in het onderwijs (cf.
Blackboard) m.b.t. doelgroepen, roostering: inzet van ruimtes, docenten, middelen, benodigde
voorzieningen (bijv. het netwerk), etc.
Het is de bedoeling dat de opgedane kennis en ervaring wordt overgebracht naar een “show vitrine
voor onderwijsland”. Aan de hand van deze show vitrine kunnen docenten kiezen of zij wel of niet
virtuele werelden zoals SL willen inzetten voor bepaalde onderwijsdoelen. Het ligt in de planning dat al
voor de zomer gestart wordt met een aantal case-studies.
Wie geïnteresseerd is in het gebruik van SL in het onderwijs en/of meer wil weten over het onderzoek,
kan contact opnemen met de leider van het onderzoek: Wim Trooster (w.trooster@windesheim.nl).
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