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Dag collega,
2e Minisymposium Teacher to Teacher ICT: twee interessante presentaties
Tijdens het tweede minisymposium Teacher to Teacher ICT op dinsdag 24
februari georganiseerd door het lectoraat hebben ca. 20 collega's de presentatie van Jasper Grimmius
over het gebruik van chat en forums bij projectmatig werken bijgewoond. Omdat de tweede
docent, Peter Jan Poppen, op het laatste moment verhinderd was, viel Anneke Smits, docent bij de
Master Special Educational Needs, voor hem in met een presentatie over discussiëren als
kernactiviteit in e-learning. Beide leerzame presentatie zijn door de AV-collega's van het
Mediacentrum opgenomen. Voor wie er niet bij kon zijn, zijn ze te volgen via de volgende internet
linken:
mms://wm1.stream.windesheim.nl/mmp/Anneke Smits minisymposium.wmv
mms://wm1.stream.windesheim.nl/mmp/Jasper Grimmius minisymposium.wmv
3e Minisymposium T2T ICT verplaatst van 17 naar 24 maart
Omdat het moeilijk bleek op 17 maart a.s. twee collega's te vinden die een presentatie zouden kunnen
houden, hebben we het 3e minisymposium een week moeten uitstellen. Maar met een mooi resultaat.
• Jaap Kleinpaste, docent aan de School of Human Movement and Sports (v.h. Calo) laat ons zien
hoe hij en zijn collega's de voorbereiding van stageopdrachten door studenten ondersteunen met
een website die ook toegankelijk is voor de begeleiders in de stagescholen.
• De tweede presentatie wordt verzorgd door Frank Boterenbrood, docent bij de School of
Information Sciences, die een aantal digitale tools zal demonstreren die hij gebruikt om digitaal
lesmateriaal geschikter te maken voor visueel-gehandicapte studenten. Bij deze tweede
presentatie hoort een memory stick waarop deze tools staan. Geïnteresseerde deelnemers
kunnen die na afloop meekrijgen.
Dit derde minisymposium wordt gehouden op dinsdag 24 maart op Windesheim in ruimte B-012
(bij het Mediacentrum) en duurt van 16.00-18.00 uur. Ook niet-Windesheim collega's zijn van harte
welkom. Wie niet in de gelegenheid is twee presentaties bij te wonen, is evengoed van harte welkom
bij een van beide. De toegang is gratis. Er zijn hapjes en drankjes voor de aanwezigen.
Project Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde 2
Enige weken geleden heb ik samen met collega Hans van der Wal van Saxion vanuit de Commissie
Projectbewaking van SURF de intake review gedaan van het project Nationale Kennisbank
Basisvaardigheden Wiskunde 2. Een ambitieus maar goed doordacht project waarin bij 18 instellingen
voor hoger onderwijs gewerkt wordt een deficiëntieprogramma's op het gebied van
wiskundevoorkennis voor verschillende hogere opleidingen. Dit project moet hét antwoord zijn op alles
wat er de afgelopen decennia is misgegaan met de ontwikkeling van het wiskundeonderwijs in
Nederland. Over dat misgaan kan men het nodige lezen in het boekje "Aansluitingmonitor Wiskunde
VO-HO", een uitgave van het consortium NKBW, resultaat van het project NKBW1. Het project is een
fraai voorbeeld van horizontale (HO-partners samen) en verticale (HO- en VOpartners) ketenintegratie. Op de website www.nkbw.nl kun je veel informatie over het project vinden.
Een van de interessante tools die wordt ingezet is de website www.wizmo.nl waarop een grote
verzameling wiskundeleerstof is te vinden die publiek toegankelijk is. Ook hoger-onderwijsdocenten
die zelf geen wiskunde geven, maar vakken verzorgen waarin wiskunde een rol speelt, doen er goed
aan kennis te nemen van dit project en deze website.
Onderzoek planning en roostering
Verder kan ik melden dat ik enige weken geleden in opdracht van COMIT (het overleg van
informatiemanagers in het HBO) begonnen ben met een verkennend onderzoek naar knelpunten in de
plannings- en roosteringprocessen binnen hogescholen. Daarvoor interview ik betrokken
functionarissen van 4 grote en 4 middelgrote hogescholen. De resultaten zullen t.z.t. in overleg met
COMIT worden gepubliceerd.
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Volgende maand gaat Windesheim over op Sharepoint van Microsoft inclusief een nieuw emailpakket. Dan zal waarschijnlijk ook de opzet van deze nieuwsbrief enkele wijzigingen ondergaan.
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