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Dag collega,
1e Minisymposium Teacher to Teacher ICT :
Twee interessante voorbeelden van ICT in het onderwijs
Dinsdag 20 januari werd het eerste minisymposium Teacher to Teacher ICT, georganiseerd door ons
lectoraat, bezocht door ongeveer 20 collega's, waaronder de directeur van de School of Education.
Dat laatste is niet onbelangrijk te vermelden, want ICT in het onderwijs kan pas echt van de grond
komen als bestuur en management ICT-bewustzijn vertonen en laten doorwerken in hun
onderwijsbeleid. De eerste presentatie werd verzorgd door biologie- en onderwijskundedocent Huub
Schoot. Hij liet zien hoe het maken van videofilmpjes door studenten het onderwijs over duurzaamheid
kan verrijken door het beeldend vermogen van de studenten te ontwikkelen. Wiskunde- en
informaticadocent Willem van der Vegt liet vervolgens zien hoe hij met simulatieprogramma's en
spreadsheets de wonderlijke wereld van chaos en fractals praktisch toegankelijk maakt voor zijn
studenten.

Beide collega's gaven een mooi voorbeeld van het gebruik van ICT ingebed in een onderwijskundig en
didactisch kader. Wie de bijeenkomst gemist heeft en toch kennis wil nemen van de inhoud van beide
presentaties, kan via de volgende link een streaming videoverslag bekijken:
mms://wm1.stream.windesheim.nl/mmp/HuubSchoot.wmv
mms://wm1.stream.windesheim.nl/mmp/WillemvdVegt.wmv
Over deze videoregistraties
Over deze videoregistraties wil ik de volgende opmerking maken. De opnames zijn gemaakt met
een te simpele camera, omdat er op dat moment geen goed materieel voorhanden was. Daardoor
was het basis-videomateriaal kwalitatief niet geweldig. Vervolgens heeft Wim de Jonge van het
Mediacentrum van Windesheim zijn best gedaan de beeld- en geluidskwaliteit te optimaliseren. Ook
werden door hem de dia's van de presentaties met de opnamen gecombineerd, waardoor er een
redelijk goed te volgen registratie is ontstaan. We hopen dat daarmee een indruk kan ontstaan van de
inhoud van de presentaties.
We gaan er de volgende keren aan werken het videoverslag te verbeteren door middel van betere
opname-apparatuur en een betere opstelling van camera en microfoon. Als er lezers van deze
Nieuwsbrief zijn die ervaring hebben met dit soort producties en ons adviezen willen geven over wat
wel en wat niet verstandig is om te doen, dan ontvangen we die graag op ons e-mailadres
licto@windesheim.nl.
2e Minisymposium Teacher to Teacher ICT op dinsdag 24 februari
Op dinsdag 24 februari a.s. organiseert het lectoraat het tweede minisymposium Teacher to Teacher
ICT. Daarin presenteren weer twee docenten van Windesheim hun best practices m.b.t. ICT-gebruik
in het onderwijs aan collega's. De eerste presentatie wordt verzorgd door Jasper Grimmius, docent
aan de School of Management and Law, over het gebruik van chat en forums bij projectmatig werken
waarbij studenten in kleine groepen een bedrijf moeten oprichten. Vervolgens presenteert Peter Jan
Poppen, docent bij de School of Business and Economics, hoe hij de internetapplicatie Hyves bij de
studieloopbaanbegeleiding gebruikt. Ook nu weer zal de nadruk in de presentaties niet op de techniek
liggen, maar op de didactiek van het gebruik van ICT.
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Dit tweede minisymposium wordt gehouden 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.
Gebruikersonderzoek leidt tot positief advies bij ROC Drenthe College
Op 20 januari j.l. heeft de stuurgroep van het project Onderwijsarchitectuur van het ROC Drenthe
College (DC) in Assen een go gegeven voor het vervolgen van de implementatie van het
onderwijsinformatiesysteem Educator DC-breed. Deze go is gegeven op basis van de ervaringen van
de projectgroep tijdens de pilot implementatie Educator én naar aanleiding van de resultaten van het
gebruikersonderzoek dat is uitgevoerd door het Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Tijdens de pilot,
die liep van het voorjaar tot het eind van 2008, heeft een aantal opleidingen met het systeem Educator
gewerkt. Gelijktijdig met de pilot is het onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de verschillende
gebruikersgroepen die met het systeem werkten bevraagd: docenten, studenten, ontwikkelaars en
opleidingsmanagers. Zij hebben antwoord gegeven op vragen over de functionaliteit van Educator, de
gebruiksvriendelijkheid, de bruikbaarheid en hun verwachtingen over de toekomst van het systeem.
Het totaal aan antwoorden gaf een richting voor het vervolg van het project, zoals verwoord in het
eindrapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door Inge Strijker. Wie meer wil weten over de inhoud van het onderzoek
en de gehanteerde methode, kan contact opnemen met Inge: ia.strijker@windesheim.nl.
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