
ID Titel Inhoud Categorie 
1 !Blog verplaatst 

naar wordpress! 
Deze blog wordt voortgezet bij Wordpress: 
http://ictenonderwijs.wordpress.com/  
  
Neem ook een kijkje op de blog over mobiel leren: 
http://mobielleren.wordpress.com    

Onderwijscentrum 
VU 

3 Online 
wetenschappertje 
spelen 

23 februari 2011 –  In het spelPower of Research ben je een wetenschapper. Ga je 
samenwerken of concurreren? Welk onderzoek moet je verrichten? Wat is belangrijker 
voor een wetenschapper: goed klonen of goed schrijven?De Europese Unie wil met een 
online game jongeren winnen voor een loopbaan in de wetenschap. Meer dan 
honderdduizend mensen zouden samen Power of Research moeten gaan spelen.  
  
Lees het hele bericht op:Ad valvasblog 
Naar game: http://www.powerofresearch.eu/  

ICT-tool 

4 Verbeter je 
onderwijs, begin 
met een 
strippenkaart 
onderwijsadvies! 

Kunt u als docent hulp gebruiken? Maak gebruik van het gratis strippenkaart-
onderwijsadvies van het Onderwijscentrum! Via de strippenkaart kan elke docent een 
beroep doen op de adviseurs van het Onderwijscentrum, voor kortdurende 
adviesvragen. 
Ieder faculteit heeft ieder collegejaar 40 strippen. Voor een overzicht van de reeds 
gebruikte strippen, kijk op de website: Overzicht gebruikte strippen. 
  
Meer informatie over het gebruik, kijk op de website Strippenkaart. 

Ondersteuning 

5 Subsidiepot van 
maximaal 
€10.000,- 
(innovatieregelin
g) 

Website: www.innovatieregeling.nl  
 
Algemene info: 

Met de Innovatieregeling wil het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma kleinschalige, 
innovatieve experimenten met ICT stimuleren die een onderwijskundig relevant 
probleem oplossen. Voor een innovatief project ontvangt een instelling die binnen de 
SURFnet/Kennisnet doelgroep valt, een financiële bijdrage van maximaal € 10.000,-. In 
totaal ontvangen maximaal 36 projecten deze subsidie. Voorstellen moeten aansluiten 
bij de volgende thema‟s: Leren op afstand/Online samenwerken, Augmented reality, 
Nieuwe videotoepassingen 4K 
Zelf een innovatief projectidee? Dien een voorstel in! De sluitingsdatum is 1 april 2011. 

SURF-project 

6 Lancering tweede 
tender Toetsing 
en Toetsgestuurd 
Leren Pijler 1 

Een van de speerpunten in het hoger onderwijs is momenteel het verhogen van het 
studiesucces van studenten. Een ander aandachtspunt is het verlagen van de werkdruk 
van docenten. Het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren van SURFfoundation 
pakt deze twee aspecten aan door instellingen in de gelegenheid te stellen om digitale 
toetsen te ontwikkelen. Daarnaast geeft het programma een impuls aan de kwaliteit van 
toetsing in het hoger onderwijs door kennis over toetsen te ontwikkelen, te bundelen 
en beschikbaar te stellen in een landelijk expertisenetwerk. Een te realiseren nationale 
technische infrastructuur bundelt succesvolle nationale initiatieven op het gebied van 
toetsing en bijspijkeren. 
 
Begin april 2011 lanceert SURFfoundation de tweede tender Toetsing en Toetsgestuurd 
Leren Pijler 1. In deze tenderronde zijn hogescholen en universiteiten uitgenodigd 
projectvoorstellen in te dienen. In deze tweede tender - Toetsing en Toetsgestuurd 
Leren 2011 - is een bedrag van 2.000.000 euro beschikbaar voor initiatieven gericht op 
de ontwikkeling van digitale toetsen. Eind maart 2011 zal het routeboekje Toetsing en 
toetsgestuurd leren beschikbaar zijn. 
De voorlichtingsbijeenkomsten voor de tweede tender vinden plaats bij SURFfoundation 
op: 14 april 2011, 13.00 - 16.00 uur 16 mei 2011, 13.00 - 16.00 uur Uiterste 
inleverdatum voor het indienen van projectvoorstellen is 1 november 2011.  
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7 Nieuwe 
mogelijkheden 
SMS-stemmen en 
vragen stellen via 
sms-Twitter-
internet 

Het Onderwijscentrum VU is vanwege bezuinigingen gestopt met het aanbieden van 
sms-stemmen via SMS2vote. Jij hebt in het verleden van deze dienst en/of de 
stemkastjes gebruik gemaakt of je belangstelling ervoor getoond. Daarom wil ik je er op 
attent maken dat de interactie via sms nu, in verbeterde uitvoering, voor iedereen 
beschikbaar is onder de naam Shakespeak.  
  
Via Shakespeak kunnen studentenstemmen en vragen stellen via sms, twitter of 
internet. Resultaten van een stemming verschijnen in PowerPoint. Gestelde vragen 

verschijnen in een separaat venster en kunnen ook naar de diashow van PowerPoint 
worden gestuurd. 
  
Het is mogelijk om als individu, vakgroep, opleiding of faculteit credits te kopen bij 
Shakespeak. Bij gebruik in het onderwijs ontvang je 50% korting. Maak, om de korting te 
ontvangen, wel een account aan met een VU e-mail adres. 
Met 1 credit kan 1 persoon via 1 kanaal (sms of internet of twitter) deelnemen aan het 
stemmen en vragen stellen gedurende 1 dag. Hieronder staat een lijstje met prijzen ter 
indicatie van de kosten. 
30 credits              3,00 
200 credits           18,22 
1.000 credits        88,00 
  
Dus als je Shakespeak gebruikt tijdens een college waarbij 100 studenten actief 
meedoen kost dat ongeveer 10 Euro, ongeacht het aantal stemmen of vragen. 
Voor meer informatie en voor het aanmaken van een account surf je naar 
www.shakespeak.com. Tot 20 deelnemers kun je gratis van de dienst gebruik maken. 
  
De inzet van dit gereedschap kan je helpen bij de interactie met grotere groepen 
studenten. Wil je ondersteuning bij de didactische inzet hiervan dan is dat aan te vragen 
via stemmen@ond.vu.nl. 
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8 Werkbezoek 
Toetsen bij het 
VUmc 

Donderdagmiddag 10 februari 2011 van 14 - 17 uur (Hoofdgebouw, 8A-00) 
Mis deze toetsmiddag niet en kom inspiratie opdoen voor het toetsbeleid van uw 
eigen faculteit en de kunst afkijken 

  
Werkbezoek Toetsen bij het VUmc 

Het werkbezoek staat in het teken van toetsbeleid en het toetsprogramma van het 
geneeskunde curriculum.Bij VUmc hebben ze inmiddels een uitgestippeld pad van 
beleidsvorming, programmering van toetsing door het curriculum, toepassing van een 
mix aan toetsvormen en opzet en uitvoering van tentamens en consequenties. Het 
VUmc wil graag hun kennis en ervaring graag met u delen! 
  
Doegroep 

De doelgroep bestaat uit de sleutelpersonen rondom toetsbeleid en–uitvoering.Zoals 
onderwijsdirecteuren en portefeuillehouders onderwijsen ook 
onderwijsbeleidmedewerkers, collega's die betrokken zijn bij examencie's en icto 
medewerkers zijn van harte welkom. Wij willen u vragen om deze mail ook door te 
sturen aan al diegenen binnen uw faculteit waarvan u denkt dat dit een zinvol 
werkbezoek kan zijn. 
  
Voorlopigprogramma 

Tijdens de middag doet u kennis op over: 
- het toetsbeleid en de toetscyclus van het VUmc 
- Toetsing en studiemotivatie 
- (Digitaal) toetsen in de praktijk 
  
Organisatie 

Het Onderwijscentrum VU (Judith Kaandorp, Sanne Meeder) organiseert het 
werkbezoek in nauwesamenwerking met het VUmc. 
Op de website: Kenniscafé Toetsenkunt u actuele informatie vinden rondom toetsen of 
andere interessante websites en u kunt zien wie zich nog meer aangemeld hebben. 
Deze website willen we gebruiken voor een VU-breed platform over toetsen. Suggesties 
zijn welkom! 
Graag zien we uw aanmelding tegemoet: Inschrijfformulier 

Conferentie 
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9 Ruim een kwart 
VU-studenten 
heeft smartphone 
en wil digitale 
colleges mobiel 

Op de vraag Wat voor type telefoon heb je? antwoordde 27,5% van de VU-studenten 
dat ze een smartphone hebben. Een smartphone is dus een iPhone, HTC, Nokia e71, 
Android of Blackberry. 71,6 % heeft een gewone telefoon. VU-studenten willen vooral 
het rooster, e-mail en de DLO (o.a. Blackboard) mobiel gebruiken. Maar ook Digitale 
colleges scoren met 28,9% hoog. 
 
Dit betekent dat het de moeite waard lijkt om digitale colleges ook voor smartphones 
geschikt te maken. 
 
Deze gegevens komen uit de Nationale Studentenenquete 2010, die 32% van de VU-
studenten in februari ingevuld heeft. Het Onderwijscentrum VU (ICT en O) heeft deze 2 
vragen laten toevoegen om meer inzicht te krijgen in de doelgroep voor mobiele 
onderwijsdiensten. 
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10 Scheikunde en 
Farmaceutische 
wetenschappen 
van start met 
Mobile Learning 

De afdeling Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen start het „Mobile 
Learning Initiative‟. Dit project heeft tot doel e-learning te introduceren in het 
bachelor- en masteronderwijs van scheikunde en farmaceutische wetenschappen 
 

Hiermee krijgen studenten beschikking over instructievideo‟s van de onderwijspractica, 
webcolleges, digitale studieboeken en diverse applicaties die het onderwijs 
ondersteunen. Dit initiatief leidt tot een verhoogd gebruik van digitale leermiddelen in het 
algemeen, maar ook tot productiever, gevarieerder en plezieriger onderwijs voor 
zowel studenten als docenten. De Faculteit Exacte wetenschappen ondersteunt dit 
initiatief met een subsidie en het onderwijscentrum van de VU verleent 
onderwijskundige- en ICT-ondersteuning.  
 
iPad 

In het kader van dit project krijgen alle eerstejaars studenten een iPad in bruikleen van 
de afdeling. Met de iPad hebben studenten eenvoudig toegang tot alle digitale 
studiemiddelen die het Mobile Learning Initiative ze biedt. Hiermee wordt er onder alle 
studenten een breed draagvlak gecreëerd voor het gebruik van het digitale 
lesmateriaal.  
Zie: http://www.few.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuwsarchief/2010/scheikunde-far-mobile-
learning.asp  
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11 thema 
bijeenkomst over 
visievorming 
DLWO 

SURFfoundation SP-SIG organiseert 22 juni een thema bijeenkomst over visievorming 
DLWO. 
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Weg der Verenigde Naties 1, Utrecht, 
aanvang 10.00 
  
Op 22 juni organiseert de Sharepoint/ DLWO SIG een themadag over "Visie op de 
Digitale leer en werkomgeving" 
Deze bijeenkomst is bedoeld om het netwerk rond de SIG te verstevigen en kennis en 
ervaring uit te wisselen. Het programma is op de DLWO in algemene zin, gericht en dus 
niet zeer specifiek op Sharepoint. 
De dag bestaat uit twee delen: in de ochtend worden drie casussen gepresenteerd. In 
de middag wordt aan het SIG netwerk gewerkt en ervaringen uitgewisseld over techniek, 
beheer, onderwijs, didactiek en beleid in en rond de DLWO. 
Zie verder hetprogramma. 
  
Maximum aantal deelnemers is 50 personen. 
Aanmelden door een mailtje te sturen aan: Nico.Juist@INholland.nl  
En daarin te vermelden in welke "netwerk"-groep je in de middag wilt participeren: 
Groep 1: Techniek & Functioneel beheer 
Groep 2: Onderwijs uitvoering/ondersteuning  
Groep 3: Beleid en advies 

Conferentie 

12 Colleges steeds 
vaker online 

Steeds vaker bieden universiteiten videocolleges via internet aan. 
Studenten zijn er blij mee. Zo zijn er in Groningen studentenorganisaties die 
webcolleges voor álle vakken eisen. Maar is dat wel goed voor het onderwijs en hoe 
kijken de docenten hier tegenaan? TROS Radio Online sprak met Koos Winnips, 
adviseur ICT in het Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Beluister dit item via: http://www.radio1.nl/contents/14746-colleges-steeds-vaker-online   

Ondersteuning 

13 Adobe Presenter 
wordt gratis voor 
VU medewerkers 

Om een ingesproken Powerpointpresentatie te voorzien van menu en te comprimeren, 
is Adobe Presenter nodig. Het goede nieuws is dat Presenter gratis wordt voor alle 
medewerkers in de volgende overeenkomst van de VU met Adobe. Nog even een paar 
maanden wachten, maar dan is het zover! 
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14 Weblectures: 
Cursussen in 
ontwikkeling 

In het volgende studiejaar zullen 2 nieuwe cursussen aangeboden worden door het 
Onderwijscentrum;  
  
Weblectures introductie en Weblectures productie.  

Deze cursussen zijn voor docenten uit het reguliere onderwijs gratis. De inhoud van de 
cursussen zal in samenwerking met de UBVU en AVC ontwikkeld worden. Inschrijven 
kan straks via de website van het Onderwijscentrum. 

Onderwijscentrum 
VU 
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15 3 nieuwe GPS 
tours 

Nieuws van De Waag Society: In de afgelopen week zijn er via het 7scenes platform 
diverse nieuwe GPS-routes beschikbaar gekomen. AMS 3.0 Tours, tours door de 
binnenstad van Amsterdam in samenwerking met Amsterdams Historisch Museum, Ons 
Lieve heer op Solde en Concern.De LocalXS Tour in samenwerking met Microsoft Tag 
en Sparked, De Stad Geschonden, over het oorlogverleden in Den Haag door het 
Haags Historisch Museum, UPlabs, bij de Westergasfabriek en'De Infiltrant', een game 
van het Diamantmuseum in Antwerpen. 
Ook interessant om (deels) in het onderwijs in te zetten. Om te beginnen: download de 
applicatie voor je mobiele telefoon op http://7scenes.com/get-started  

ICT-tool 

16 Roadshow: 
WEBlectures 

Zou je als docent aan je studenten een weblecture willen aanbieden? Of heb je al 
opnames gemaakt en denk je na over de verdere mogelijkheden ervan? Misschien 
speelt dit wel breder binnen je opleiding. 
Binnen het Onderwijscentrum is een project opgezet om de informatievoorziening over 
weblectures binnen de VU te verbeteren. Dit project richt zich met name op de didactiek, 
dus hoe kun je weblectures inzetten in je onderwijs. Hierbij komen ook kosten, 
ervaringen en techniek aan bod. Projectmedewerkers komen op aanvraag naar 
faculteiten om een presentatie te geven en mee te denken over de mogelijke inzet van 
weblectures. Dus wil je ons uitnodigen bij een opleidingscommissie, vakgroepoverleg, 
facultaire workshop etc? Mail dan naar Linda Mebus (l.mebus@ond.vu.nl). 
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17 Onderwijscentru
m VU adviseert 
HBO-raad over 
kennisbasistoets
en PABO‟s  en 2e 
graads 
lerarenopleiding 

De PABO‟s en 2e graadslerarenopleidingen hebben vanuit de politiek de opdracht 
gekregen om de studenten aan een verplichte eindtoets te onderwerpen. Het doel ervan 
is om zeker te stellen dat de afgestudeerden van deze opleiding aan de basisvereisten 
voldoen ten aanzien van minimale vakkennis. Bij de PABO‟s gaat dit om Nederlands en 
Rekenen, bij de 2e graads lerarenopleiding om hun specifieke vakkennis (biologie, 
natuurkunde, geschiedenis etc.). Deze toetsen moeten digitaal worden afgenomen. De 
HBO raad heeft Onderwijscentrum VU gevraagd om – op basis van de expertise van 
team ICT&O rondom dit onderwerp - het proces van ontwikkeling tot en met afname van 
deze toetsen te ondersteunen. In de 2e helft van 2010 zullen de eerste pilot-toetsen 
worden afgenomen. Meer informatie is op te vragen bij Silvester Draaijer 
(s.draaijer@ond.vu.nl). 

Onderwijscentrum 
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18 Eerste resultaten: 
Studiekeuzegesp
rekken: wat 
werkt? 

De resultaten van de eerste elf projecten over studiekeuzegesprekken met aankomende 
bachelorstudenten, zijn gepresenteerd tijdens eenslotsymposium. Meer dan honderd 
deelnemers woonden het slotsymposium bij op 25 maart jl. in Den Haag. 
 
Projectleiders hebben tijdens deze bijeenkomst hun projecten toegelicht. Ook ontving 
Ron Minnée van het Ministerie van OCW depublicatie „Studiekeuzegesprekken: wat 
werkt?‟, waarin projectleiders hun ervaringen met studiekeuzegesprekken beschrijven. U 
kunt depresentaties online bekijken. > Lees verder 
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19 Online 
brainstormen met 
Google docs 

Praktijkvoorbeeld van Michel Jansen (medewerker Onderwijscentrum VU) 

Bij deze brainwriting-sessie is er niet gekozen voor vellen papier maar voor één 
document op het internet. In dit documenten waren alle „Hoe kun je?‟-vragen geplaatst 
en kon iedereen zijn antwoorden typen bij de toegewezen vraag. In plaats van het 
doorgeven van documenten gingen de deelnemers, op een teken van de sessieleider, 
naar de volgende vraag in hetzelfde document. 
  
Klik hier om het hele voorbeeld van Michel Jansen te lezen 

Onderwijscentrum 
VU 

20 Dé 
Onderwijsdagen - 
Zet nu alvast in je 
agenda! 

9 en 10 november, Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht 
http://www.deonderwijsdagen.nl/owd2010/  

Conferentie 

21 Stemmen via 
twitter en internet 

Er is een nieuwe plugin beschikbaar voor het stemmen via SMS. Vanaf nu is het ook 
mogelijk om te stemmen via Twitter en Internet. De stemresultaten uit de drie kanalen 

worden samengevoegd in één dia. 
De naam van de plugin is gewijzigd van sms2vote naar send2vote. 
Download de plugin via http://www.sendsteps.com/files/Send2vote-1.0.0.0.setup.exe  

 

22 Smartpen - 
voicerecorder en 
pen in één 

De SMART-pen pen van Livescribe is een voicerecorder en „gewone‟ pen in één. Hij 
correspondeert de geschreven tekst met het gelijktijdige moment in de geluidsopname 
en dit is ideaal voor observaties, interviews en notulen. Docenten en studenten worden 
daarom uitgenodigd het apparaat te komen proberen in de VU MediaXperience!! 
 
De VU MediaXperience staan in het teken van innovatieve producten voor het 
academisch onderwijs en deze maand introduceren wij onze nieuwste aanwinst; De 
SMART-pen van Livescribe. Zijn werking zorgt voor enthousiaste reacties bij ons publiek 
vanwege de terugluister functie. Interviews kunnen namelijk hierdoor sneller en met 
meer precisie worden verwerkt, omdat men niet meer hoeft te zoeken naar een passage 
in een twee uur durende opname. Men hoeft slechts te drukken op de plaats op het 
papier en het gaat automatisch. Daarnaast is de voicerecorder in de pen van goede 
kwaliteit zodat het goed toepasbaar is aan grotere tafels. Tot eind februari kunt u de 
digitale pen testen in de VU MediaXperience. Daarna is het mogelijk om hem kosteloos 
een paar dagen te lenen voor uw persoonlijk gebruik. 
Kom daarom langs in het hoofdgebouw (A1-01) om de SMART-pen naar hartenlust te 
testen! 
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23 SURF organiseert 
verkiezing van 
'beste 
onderwijsvernieu
wingsproject 

De verkiezing van Het Beste Onderwijsvernieuwingsproject gaat van start. Breng je 

stem uit:digitale stembus. Je kunt net zo vaak stemmen als u wilt; we vragen wel bij elke 
stem een toelichting te geven waarom je op dat project stemt.  Overzicht van projecten 
die meedoen, kun je vinden op SURFspace. 
Prijs voor je stem 

Ook stemmers kunnen een prijs verdienen: onder degenen die hebben gestemd op het 
winnende project, worden 3 Flip-mini camera's verloot. 
Maar natuurlijk ga jij voor de hoofdprijs: de studiereis naar keuze ter waarde van 5000 
euro! 
  
Facts: 

Deadline stembus: 10 april 
Prijsuitreiking: 14 april tijdens deSIG Netwerkdag in Utrecht. 
Procedure: De zeven hoogst scorende projecten worden vervolgens uitgenodigd hun 
project voor een breed publiek kort te presenteren. Het publiek stemt daarna over de top 
3. 
De VU heeft in een aantal projecten geparticipeerd o.a.: 
Biocaching uit 2006 van de VU / Fontys Hogescholen en Wageningen UR is aangemeld  
bij SURF voor de verkiezing van het beste onderwijsvernieuwingsproject. 
PROOF: Peer Review Online – Opschalen en Faciliteren, van VU/Universiteit 

Utrecht/TU Delft (uit 2006): studenten beoordelen, deels, online elkaars werk of 
functioneren 
 
Triple-L: Live events als leerobjecten voor leeromgevingen, (uit: 2005) Academische 
gebeurtenissen (zoals hoorcolleges, lezingen en oraties,live events) vastleggen, opslaan 
en ontsluiten, zodat ze hergebruikt kunnen worden als leerobjecten in leeromgevingen 
zoals ELO's 
ZoEP Portalvan de VU/Hogeschool Windesheim/Rijksuniversiteit Groningen (uit 2006): 
videomateriaal wordt aangeboden op basis het van zoekprofiel van de docent 
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24 SIG Netwerkdag 
op 14 april 2010 

Op 14 april 2010 organiseert Surfspace een netwerkdag voor de SIG's (Special Interest 
Groups). Dit belooft een zeer interessante bijeenkomst te worden: 
's Ochtends is er een algemene sessie met als thema Onderwijsvernieuwing. Tevens 
wordt dan de Publieksprijs uitgereikt voor het beste Onderwijsvernieuwingsproject. Zie 
de agenda op: OchthendAgenda. 
  
's Middags komen in het programma van de SPSIG interessante thema's langs: 
Sharepoint als “hybride” leer en werkomgeving,Sharepoint 2010 “in de cloud” als dienst 
als onderdeel van BPOS = Business Productivity Online Suite,hybride omgeving: welke 
delen in huis  (on premise) en wat extern (BPOS)hoe faciliteer je onderwijs op deze 
manier 
meer informatie hier:SPSIG-programma 
  
Er is plaats voor 80 deelnemers. Schrijf je hier in: registration  

Conferentie 

25 ICDE conference: 
de wereld over 
afstandsleren 

In juni 2009 vond in Maastricht het ICDE, het internationale congres over afstandsleren 

(AL), plaats. Met stip het meest internationale congres waar ik ooit geweest ben; 
deelnemers uit o.a. USA, Canada, India, Indonesie, Japan, Australie, Nieuw-Zeeland, 
UK, Estonie, Zweden, Brazilie en slechts een paar Nederlanders. Vooral open 
universiteiten waren goed vertegenwoordigd. Daarnaast blonk dit congres uit in veel en 
goede keynotes. De titel van het congres 'Flexible Education for All: Open - Global - 
Innovative' geeft al aan dat er naar heel wat idealen gestreefd werd, zonder de realiteit 

uit het oog te verliezen. Dat leverde een open en constructieve sfeer op.  
  
Centrale thema's waren o.a. Open Educational Resources, Teacher Training en 
Technology Enhanced Learning. In dit laatste thema presenteerde ik samen met Anneke 
Smits van Hogeschool Windesheim, onze bevindingen over afstandsleren bij 
Windesheim. Uit een grootschalige evaluatie van de 6 AL-opleidingen zijn tal van 

aanbevelingen gevolgd, die voor iedere 'campus-universiteit' met interesse om AL aan 
te bieden, van belang zijn. Zie ook onzepowerpoint presentatie. 
  
Terry Anderson, een autoriteit op het gebied van Self-paced Learning, ging in op de 
verschillende generaties AL. In de eerste generatie leerde de student nog individueel, 

interpreteerde zelf het onderwijsontwerp en de content en was de student geheel 
zelfsturend.In de tweede generatie vinde er 'broadcasting' plaats van onderwijs en is er 
wel sprake van observatie vanuit de instelling.De derde generatie studeert volgens 
Anderson in synchrone cohorten op basis van een collaboratieve en cooperatieve AL-
pedagogiek. 
De huidige onderwijskundige achtergrond bij zijn eigen AL-cursussen zijn een 
combinatie van self-paced en connectivist learning. Dat betekent dat er wat 

beperkingen zijn aan de vrijheid van de student om zijn leren zelf te plannen. Dit vooral 
om ook samen met anderen te kunnen studeren, wat veel steun (en meer oplevert.  
Fraai was dat uiteindelijk bleek dat simpelweg geld ook een belangrijke prikkel is om 

een cursus te voltooien; bij Andersons cursussen moet na 6 maanden opnieuw betaald 
worden om nog eens 3 maanden aan de cursus te kunnen werken. 

 



  
Een andere toonaangevende spreker was Sara Guri-Rosenblut, (o.a.) directeur van 

Graduate Studies in Education van de Open Universiteit van Israel. In haar 
presentatie'Seven dilemmas challenging the future development of distance education' 
kaartte zij in rap tempo dilemma's aan als: welke missie kan nu eigenlijk werkelijk met 
AL behaald kan worden? enmoet je je met AL nu richten op regionaal, nationaal of 
internationaal? 
Door haar uitgebreide onderzoek kon zij diverse claims ontmaskeren en aanbevelingen 
doen. Zij stelde bijvoorbeeld dat  het doel van AL niet zozeer het volgen van volledige 
opleidingen en behalen van diploma's zou moeten zijn, maar zich beter kon richten op 
het bijscholen van professionals. AL vergt namelijk veel van een student; vooral zeer 
goede (ervaren) studenten kunnen er mee overweg. Ook goede ondersteuning is een 
sleutel voor succesvol AL; de kwaliteit van het 'supportsystem' is volgens haar 

onderzoek direct gerelateerd aan het slagingspercentage.  
Dit was slechts het topje van de ICDE-ijsberg. Neem bij interesse vooral contact met mij 
op.  

26 Beste educatieve 
blogs op het web 

De beste blogs van 2009 zijn bekend gemaakt door edublogsaward.  
  
Er zijn verschillende categorieën: beste individuele blog of beste groepsblog, maar ook 
beste tweeter. In totaal zijn er 19 categorieën. 
  
Kijk op: www.edublogawards.com voor het complete overzicht! 

ICT-tool 

27 Grassroots: 
indienen 
projecten 
verlengd 

Nieuwe Grassroots-projecten kunnen worden geindiend tot 8 februari 2010! 
 www.onderwijscentrum.vu.nl/grassroots  

Grassroots 

28 Verbetering in 
het rechten-
beheer van 
Surfgroepen 

Het beheren van toegangsrechten (permissies) in surfgroepen is behoorlijk complex. 
Een good praktise is om permissies niet direct aan gebruikers te koppelen, maar 
daarvoor groepen te gebruiken: permissies van gebruikers worden dan beheerd door die 
gebruikers in een groep te plaatsen of te verwijderen. 
Met de 2.5 release van surfgroepen is er nu een hulpmiddel bijgekomen, waarmee deze 
manier van werken veel minder tijd kost. Het is nu namelijk mogelijk om gebruikers in 
groepen te plaatsen of te verwijderen door vinkjes te zetten in een matrix van gebruikers 
tegen groepen. Werkelijk een hele verbetering! 
Zie het demo-filmpje. 

ICT-tool 

29 Jing - Capture 
images and 
video's 

Een gratis programma om afbeeldingen en video's te maken van je scherm. Kijk op: 
http://jingproject.com/  
Jing: 
Snap a picture of your screen. Record video of onscreen action. Share instantly over the 
web, Instant Message, e-mail. 

ICT-tool 

30 Verslag van de 
Educause 2009 in 
Denver 

De eerste week van november was de Educause, in Denver, Colorado. Ik had het 
voorrecht daar aanwezig te zijn, en heb geprobeerd om de "krenten uit de pap" weer te 
geven, zodat iedereen kan meeprofiteren. Van elke dag is er een blog met 
commentaren, verwijzingen, links, foto's en video's: http://ictovu.ning.com 
Er is ook een surf-website waar de mensen die in surf-verband de Educause bezocht 
hebben hun ervaringen hebben verzameld: https://www.surfgroepen.nl/sites/edutrip2009 

Conferentie 

31 Van personal 
learning naar 
personal 
fabrication 

De presentatie over de mogelijkheden van 3D printen was voor mij een highlight van de 
Onderwijsdagen. Erwin Bomas van Kennisnet beschreef wat er op dit moment reeds 
mogelijk is met het printen van 3D objecten, en hoe de markt van printers, materialen en 
toepassingen de laatste jaren is geëvolueerd.  
  
3D printen is een technologie waarbij een virtueel driedimensionaal model omgezet 
wordt in een echt fysisch object. Dit gebeurt door het object laag per laag te printen. 
Afhankelijk van het object kunnen verschillende materialen gebruikt worden (metaal; 
polymeren, …) en er komen steeds meer materialen bij. Waar aanvankelijk rapid 
prototyping in de industrie de voornaamste toepassing was, wint 3D printen snel aan 
populariteit in andere sectoren, zoals architectuur (maquettebouw), kunst, de medische 
wereld en tandheelkunde. De laatste jaren is de markt voor commerciële 3d printers 
sterk gegroeid en zijn de prijzen gedaald.  
  
De verwachting is dan ook dat binnen afzienbare tijd deze printers ook op de 
consumentenmarkt komen. De vraag is hoe straks het onderwijs de voordelen van 3d 
printen zal kunnen gaan benutten. Enerzijds zullen studenten in bepaalde opleidingen 
gemakkelijk hun eigen ontwerpen kunnen maken. Anderzijds zullen docenten bij het 
geven van instructies (bv. over medische toepassingen of processen in het menselijk 
lichaam) gebruik kunnen maken gedetailleerde 3d objecten. Wellicht zijn alle 
toepassingen nog moeilijk te overzien, maar dat het onderwijs straks een nieuwe, 
immens creatieve tool tot zijn beschikking krijgt, staat vast.  
  
Voor meer informatie, zie de presentatie van Erwin Bomas: 
http://www.mindmeister.com/maps/show_public/8532925   
  
Nuttige links:  
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www.shapeways.com (spin-off van Philips: online galerij waar mijn 3d modellen en 
object kan verkopen / weggeven)  
www.desktopfactory.com (commerciële 3D printers voor thuisgebruik)  
www.fablab.nl (Nederlands netwerk van Fatlab locaties, waar privé personen hun 
ontwerpen kunnen uitwerken en fabriceren)  
http://www.protospace.nl/ (Fablab werkplaats in Utrecht waar 3d ontwerpen „geprint‟ 
kunnen worden)  
www.fabathome.org  
www.reprap.org (open source 3d printer)  

32 Van personal 
learning naar 
personal 
fabrication 

De presentatie over de mogelijkheden van 3D printen was voor mij een highlight van de 
Onderwijsdagen. Erwin Bomas van Kennisnet beschreef wat er op dit moment reeds 
mogelijk is met het printen van 3D objecten, en hoe de markt van printers, materialen en 
toepassingen de laatste jaren is geëvolueerd. 3D printen is een technologie waarbij een 
virtueel driedimensionaal model omgezet wordt in een echt fysisch object. Dit gebeurt 
door het object laag per laag te printen. Afhankelijk van het object kunnen verschillende 
materialen gebruikt worden (metaal; polymeren, …) en er komen steeds meer 
materialen bij. Waar aanvankelijk rapid prototyping in de industrie de voornaamste 
toepassing was, wint 3D printen snel aan populariteit in andere sectoren, zoals  
architectuur (maquettebouw), kunst, de medische wereld en tandheelkunde.De laatste 
jaren is de markt voor commerciële 3d printers sterk gegroeid en zijn de prijzen gedaald. 
De verwachting is dan ook dat binnen afzienbare tijd deze printers ook op de 
consumentenmarkt komen. De vraag is hoe straks het onderwijs de voordelen van 3d 
printen zal kunnen gaan benutten. Enerzijds zullen studenten in bepaalde opleidingen 
gemakkelijk hun eigen ontwerpen kunnen maken. Anderzijds zullen docenten bij het 
geven van instructies (bv. over medische toepassingen of processen in het menselijk 
lichaam) gebruik kunnen maken gedetailleerde 3d objecten. Wellicht zijn alle 
toepassingen nog moeilijk te overzien, maar dat het onderwijs straks een nieuwe, 
immens creatieve tool tot zijn beschikking krijgt, staat vast.  Voor meer informatie, zie de 
presentatie van Erwin Bomas: http://www.mindmeister.com/maps/show_public/8532925 
Nuttige links: www.shapeways.com (spin-off van Philips: online galerij waar mijn 3d 
modellen en object kan verkopen / weggeven) www.desktopfactory.com (commerciële 
3D printers voor thuisgebruik) www.fablab.nl (Nederlands netwerk van Fatlab locaties, 
waar privé personen hun ontwerpen kunnen uitwerken en fabriceren) 
http://www.protospace.nl/  (Fablab werkplaats in Utrecht waar 3d ontwerpen „geprint‟ 
kunnen worden) www.fabathome.orgwww.reprap.org (open source 3d printer) 

 

33 Wisebits. 
Prikkelende 
introfilmpjes 

Ook gezien tijdens de Onderwijsdagen: Hoe krijgen we toekomstige studenten aan het 
nadenken over wetenschappelijke onderwerpen? Geef ze 1x per dag een 'wisebit'.  
Deze korte prikkelende filmpjes gaan over vragen als "Is 1 + 1 altijd 2?" of "Is natuurlijke 
energie altijd duurzaam?" Bij de filmpjes zitten bijbehorende opdrachten, ontwikkeld 
door VWO-docenten.  
De doelgroep is dus vwo-ers, maar een aantal filmpjes zijn waarschijnlijk prima geschikt 
als introductie op een thema binnen de universiteit. Zeker de meer filosofische. 
  
De onderwerpen voor de filmpjes worden bedacht door de Leidse filosoof Bas Haring en 
een groep collega-wetenschappers. Zij krijgen daarvoor input van diverse kanten, niet 
alleen uit de wetenschap maar ook uit het voortgezet onderwijs. Daardoor zijn de 
filmpjes heel divers: de vragen variëren van scheikunde tot filosofie, en van biologie tot 
Nederlands. Wisebits 2.0 is een project van de Universiteit Leiden en de RVU. 
http://www.wisebits-academy.nl/  

 

34 Internationale 
studenten 
welkom! 

Binnen een SURFproject ontwikkelen instellingen verschillende manieren om 
internationale studenten voor te bereiden op (het studeren in) Nederland. De NHTV richt 
zich vooral op informatie verschaffen via de website. De TU Delft ontwikkelt een e-
learning module (opdrachten met medestudenten, contact met coach) met aansluitend 
een kennismakingsweek in Delft gericht op sociale aspecten. Het mooie is; het 
materiaal is vrij beschikbaar voor andere instellingen! Zie de pilots 
in www.acculturation.nl 

SURF-project 

35 DE 
onderwijsdagen 

De onderwijsdagen 2009 zijn achter de rug. Naast interessante keynote-sprekers zijn er 
ook veel interessante sessies gehouden. In deze blog kunt u lezen wat wij (ICT en 
Onderwijsteam) tjidens de Onderwijsdagen hebben gehoord, maar u kunt ook zelf 
enkele sessie terugkijken. 
  
Ga naar: http://owd2009.surf.nl/owd2009/  
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36 Augmented 
Reality: 
Toegevoegde 
waarde voor 
onderwijs?  

Omschrijving: 
 

Augmented Reality is een innovatieve techniek waarbij een virtuele laag over realtime 
beelden geplaatst wordt. Door programma's als Layar en Wikitude is deze techniek in 
opkomst en ontstaan er ook educatieve mogelijkheden. Deze sessie geeft een 
toelichting op Augmented Reality, demonstreert een aantal spectaculaire voorbeelden 
en poneert een aantal prikkelende stellingen waarbij volop ruimte voor discussie en 
verdieping is. 
  
Naar de allepresentaties van de onderwijsdagen 
__________________________________________ 
Augmented reality geeft additionele waarde aan de werkelijkheid. In de presentatie 
staan een paar leuke vorbeelden. Augmented reality zit tussen de werkelijkheid en de 
virtuele werkelijkheid in. 
  
Een voorwaarde is dat de computer een webcam heeft. Je houdt voor de webcam een 
print dat dient als aanjager (trigger) die de augmented reality activeert. 
  
In het medische onderwijs is augmented reality het verst.  

Conferentie 

37 Meerwaarde web 
2.0 

Omschrijving: 
 

In het eerste deel van de presentatie presenteren en bediscussiëren we de resultaten 
van een onderzoek naar web 2.0 gebruik onder vo- en mbo-jongeren. Enkele vragen die 
hierbij aan de orde komen zijn: Wat weten we van jongeren en hun mediagebruik? Hoe 
worden web 2.0 toepassingen gebruikt, buiten en binnen de school? En, welke bijdrage 
kan Web 2.0 leveren aan het onderwijs? Vervolgens gaan we in op de vraag hoe Web 
2.0 gebruikt wordt (en kan worden) ter ondersteuning en stimulering van motiverend, rijk 
competentiegericht leren in het beroepsonderwijs. Daarbij gaat het zowel om de rijkere 
mogelijkheden tot communiceren, het toegankelijk maken van informatie en docenten en 
studenten die individueel en gezamenlijk informatie produceren. De vele mogelijkheden 
die er in principe zijn, worden nog maar zeer gedeeltelijk gebruikt. Dit komt niet alleen 
omdat docenten het werken met de nieuwe progamma‟s uit open sources lastig vinden, 
of nog niet gewend zijn aan de „generatie Einstein‟, maar ook omdat men de beoogde 
leerdoelen en leereffecten nog onvoldoende helder heeft. 
  
Naar de presentatie 
  
+++++++++++++++++++++++++++ 
Er is onderzoek geweest naar het gebruik van internet bij jongeren. Daaruit zijn een 
aantal interessante conclusies uitgekomen. Hieronder staat een opsomming van punten 
die mij zijn opgevallen: 
Het begrip web 2.0 is onbekend. Het zegt de jongeren niets.  
Bij de jongeren is er een strikte scheiding tussen privé en het schooldomein. 
Van alle media die de jongeren gebruiken staat de televisie op 1. 
Het zelf creeëren van content door jongeren is laag. 
Het gedrag van de jongeren op internet is een verlengde van de werkelijkheid. 
De informatievaardigheid bij jongeren is zorgwekkend 
De docent is een expert/'tour guide' in onbekende werelden 
Het feitelijke gebruik is incidenteel en contextgebonden 
ICT-innovaties en innovaties in het onderwijs worden nauwelijks met elkaar verbonden. 
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38 Educatieve 
tochten met PDA, 
GPS en Mscape-
Software  

Het gratis programma Mscape maakt het mogelijk om met een computer educatieve 
tochten/games op basis van PDA en GPS te maken (mediascapes). De ontwikkelde 
mediascapes worden vervolgens overgezet van de computer naar een PDA. De PDA en 
GPS in combinatie met de Mscape-software is geschikt voor allerlei vakken, zoals 
aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, maar ook bij talenvakken, wis- en 
natuurkunde. Deze sessie laat u de technische en educatieve mogelijkheden van 
Mscape zien. 
Naar de allepresentaties van de onderwijsdagen. 
NaarSoftware Mscape 
 
++++++++++++++++++++++++++ 
Interessante werkvorm voor 'Location based learning'. 
Er zijn wel enkele randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan: 
In het bezit van een computer met Mscape-software (gratis), PDA (met GPS). Als 
software is nodig: Active sync en Windows mobile. 
Daarentegen is er geen internetverbinding nodig, omdat de opdrachten lokaal op de pda 
worden opgeslagen en de pda via de GPS weet waar de persoon zich bevindt. 
In de toekomst zal het ook mogelijk zijn dat je niet alleen jezelf op het scherm ziet, maar 
dat het ook zichtbaar is wie er bij jou in de buurt zijn. Om dit mogelijk te maken is echter 
wèl een internetverbinding nodig. 

Conferentie 



39 Demonstratievide
o SharePoint 
voor onderwijs 

Er is een demonstratievideo gemaakt waarbij het gebruik van SharePoint bij het 
Onderwijscentrum te zien is, alsmede het opzetten en gebruiken van SharePoint voor 
een samenwerkingsomgeving voor docenten en studenten: 
  
Klik op dezeSurfmedia-linken geef je commentaar. 

Onderwijscentrum 
VU 

40 Projectenmiddag: 
Innovatief 
onderwijs? Kom 
kennis halen en 
uitwisselen! 

Op 12 oktober jl. heeft de jaarlijkse projectenmiddag weer plaatsgevonden. Het 
Onderwijscentrum en docenten uit de verschillende faculteiten hebben het afgelopen 
academisch jaar weer leuke projecten uitgevoerd. 
  
Het overzicht van alle uitgevoerde projecten is terug te vinden onder het tabblad 
"Onderwijsvernieuwing op de werkvloer", aan de hand van de zoekopties in de 
linkerkolom. 
Ga naar: Overzicht van alle projecten 
  
Artikel Ad Valvas: 
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41 Winnaar 
Grassroots-prijs  

De winnaars van de Grassrootsprijs 2009 zijn Gert de Groot en Alistair Vardy met 
"Virtual Classrooms". 
Zij hebben €1.000 euro gewonnen om te besteden aan een onderwijskundige 
conferentie. 
  
> Uitleg over het project 
  
Artikel in Ad Valvas: 

Grassroots 

42 strippenkaart 
rapportage over 
afgelopen 
academisch jaar 
2008/2009 

Het academisch jaar 2008/2009 is weer afgelopen, tijd dus voor een terugblik op de 
gebruikte strippen: 
 
In totaal zijn er 109,5 strippen-uren geregistreerd, door 9 personen geleverd ten 
behoeve van 12 faculteiten/diensten. 
Geen enkele faculteit/dienst heeft zijn 40 uur overschreden. 
FBW, Rechten, Wijsbegeerte UBVU en ULO hebben in acadjaar 2008/2009 geen 
strippen gebruikt. 
Zie het strippen-rapport voor de details. 

Onderwijscentrum 
VU 

43 VU nieuws te 
volgen via Twitter 

Bij de VU kan je het laatste nieuws volgen via 
Kijk op: http://twitter.com/vuamsterdam  

VU 

44 VU-DARE, dé 
plek voor al uw 
onderzoekspubli
caties 

Niet iedereen weet dat de VU over een eigen instellingsrepository beschikt, VU-DARE 
(„Digital Academic REpository‟). De repository is een via het web toegankelijk archief 
voor het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van allerlei soorten 
onderzoekspublicaties in digitale vorm. De publicaties staan geordend naar faculteit en 
onderzoeksschool, en er kan gezocht en gebladerd worden op datum, auteur, trefwoord 
en publicatiedatum. Iedere publicatie krijgt een makkelijke, permanente URL. Materialen 
in VU-DARE worden opgenomen in diverse collecties, waaronder Google Scholar en de 
landelijke onderzoekscatalogus NARCIS („National Academic Research and 
Collaborations Information System‟).  
  
In VU-DARE kunnen niet alleen bijvoorbeeld pre-prints van wetenschappelijke artikelen 
worden opgenomen, maar ook materialen die anders moeilijk een eigen plek krijgen, 
zoals rapporten en presentaties. Iedere VU-medewerker kan een account aanvragen, 
waarmee men zelf materialen kan uploaden. Meer informatie, ook over het aanvragen 
van een account, is te vinden op http://dare.ubvu.vu.nl  

VU 

45 Dé 
Onderwijsdagen 
2009:  Samen 
Slim Leren 

10 en 11 november 2009 
Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw 
Deelnamekosten 

Schrijf nu in voor Dé Onderwijsdagen 2009: Samen Slim Leren en ontvang €  50,- 
korting! 
 
Deelname aan borrel en diner op dinsdag 10 november is gratis. Graag vernemen we 
wel of u hier aan deel wilt nemen. 
Meer informatie: http://www.deonderwijsdagen.nl/owd2009/index.php?id=89  

Conferentie 

46 Uitleg over Web 
2.0 tools  "in 
plain English" 

De volgende Web 2.0 tools worden in "Jip en janneke" taal uitgelegd: (Naar filmpjes) 
Weblog/Blog, Wiki, Podcast, RSS, Social bookmarking, Social networking, Online photo 
sharing, Twitter, Google documents 

 

http://twitter.com/vuamsterdam
http://dare.ubvu.vu.nl/
http://www.deonderwijsdagen.nl/owd2009/index.php?id=89


47 VU nu ook 
aangesloten op 
eduroam 

Bron: Nieuwsitem VU-website 
  
De VU is vanaf 31 augustus nu ook aangesloten op eduroam, het wereldwijde 
gezamenlijke netwerk van onderwijsinstellingen. Dankzij eduroam kunnen studenten en 
medewerkers op elke op eduroam aangesloten instelling draadloos internetten.  
 
Het draadloze internet is toegankelijk via de eigen, persoonlijke loginnaam. Een VU-
docente die te gast is op de University of Tokyo kan tijdens haar bezoek dus gratis en 
gemakkelijk draadloos internetten, door daar in te loggen met haar VU-net-id. Andersom 
geldt natuurlijk ook dat studenten van de Tokyo University die de VU bezoeken toegang 
krijgen tot wireless internet via hun loginnaam van hun eigen onderwijsinstelling. 
Op dit moment zijn er universiteiten en hogescholen bij eduroam aangesloten in Azië, 
Australië en Europa. In de toekomst zullen er steeds meer onderwijsinstellingen via 
eduroam ontsloten worden. 
Gaststudenten en –docenten die de VU bezoeken, vinden op Digidesk uitgebreide 
handleidingen om toegang te krijgen tot het wireless netwerk van de VU.  
Meer informatie: www.digidesk.vu.nl  
Kijk op eduroam voor een actueel overzicht van de aangesloten instellingen: 
www.eduroam.nl  

VU 

48 Online 
samenwerken 
(vormen en 
ondersteuning) 

In welke vorm je ook wilt samenwerken op deze site vind je zeker de juiste 
ondersteuning! 

  
Op zoek naar een samenwerktingstool om te kunnen reviewen, samen schrijven, 
mindmappen, co-browsen, etc. Neem dan een kijkje op: 
  
http://www.mindmeister.com/12213323     
_______________________________________________ 
Voor aanvullende informatie kijk ook op: 
  
SAmenwerkend Leren - Digitaal Ondersteund 

Het ondersteunen van docenten in het hoger onderwijs bij het (her)ontwikkelen van 
onderwijs met samenwerkend leren en de digitale ondersteuning ervan. Deze site bevat 
informatie, tips, suggesties en veel voorbeelden om het onderwijs effectief in te richten. 

ICT-tool 

49 Bekijk je colleges 
terug op video! 

Bron: Nieuwsitem VU-website 
  
Heb je iets gemist tijdens het college? Geen probleem. Vanaf september kun je namelijk 
sommige colleges terug kijken op internet. Onder de noemer „Weblectures‟ neemt het 
Audiovisueel Centrum hoorcolleges aan de VU op. Je kunt dus op ieder gewenst 
moment het college terugkijken! 
  
Naar nieuwsitem voor filmpje: Bkijk-je-colleges-terug-op-video 

ICT-tool 

50 Evaluatierapport 
digitale 
werkomgeving 
voor het vak 
Capita Selecta 
Criminologie nu 
beschikbaar 

In de eerste helft van 2009 is een project uitgevoerd waarbij een digitale 
samenwerkingsomgeving is gebruikt door twee groepen studenten die in het kader van 
het vak Capita Selecta Criminologie van de faculteit Rechtsgeleerdheid gewerkt hebben 
aan een wetenschappelijk artikel over internationale misdaden begaan in Angola en 
Darfur. 
De leergang was aangewezen als “good practise” van de VU Onderwijsvisie, en kwam 
in dat kader in aanmerking voor ondersteuning door het Onderwijscentrum. Die 
ondersteuning is gebruikt voor het inrichten en gebruiken van een digitale 
samenwerkingsomgeving gebaseerd op een SharePoint teamsite in Surfgroepen. 
Aan het eind van de leergang zijn de ervaringen van docenten en studenten 
geëvalueerd door middel van een vragenlijst voor de studenten, en een 
evaluatiegesprek met de docent en studenten. 
Zie voor meer informatie deze link 

Ondersteuning 

51 Landelijk 
onderzoek naar 
gebruik van ICT 
in het hoger 
onderwijs en 
onderzoek 

Deze enquête gaat over het gebruik van ICT in het hoger onderwijs en onderzoek in 

Nederland. Er worden vooral vragen gesteld over uw internet- en computergebruik voor 
uw werk of studie. Het onderzoek is bedoeld voor alle medewerkers en studenten 
binnen het Hoger Onderwijs en andere aangesloten instellingen. U kunt deze enquête 
invullen tot 10 juni. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. Uw antwoorden worden 
anoniem verwerkt. 
Onder alle deelnemers worden 20 Flips verloot ter waarde van 100 euro. Een Flip is 

een speciaal cameraatje om snel en eenvoudig film mee te maken en online te zetten. 
De enquête wordt door bureau WAU?! uitgevoerd namens SURFnet (www.surfnet.nl). 
Met de resultaten van dit onderzoek wil SURFnet de dienstverlening naar instellingen, 
zoals Universiteiten en Hogescholen verbeteren. 
Naar de enquete. 

 

52 Wolfram Alpha Vanwege de enorme betekenis voor onderwijs hier een attendering op Wolfram Alpha. 
Het is enkele dagen geleden "live" gegaan:www.wolframalpha.com 
Een nieuwe stap in zoeken, combineren en deduceren. 
Bekijk deintroductie video, die legt het beter uit dan alle loftuitingen in de pers. 
Een must voor onderzoekers en docenten. 

 

http://www.eduroam.nl/
http://www.mindmeister.com/12213323


54 Gezocht: wie zet 
Second Life in 
het onderwijs in? 

Vanuit het lectoraat ICT en Onderwijsvernieuwing van de Hogeschool Windesheim is 
een onderzoek gaande naar het gebruik van de virtuele wereld Second Life in het 

onderwijs. Voor dit onderzoek is Wim Trooster op zoek naar casussen. 
  
Het doel van dit onderzoek is kennis te ontwikkelen waarmee docenten en 

onderwijsmanagers verantwoorde keuzen kunnen maken om virtuele werelden wel of 
niet in te zetten voor hun onderwijsdoelen. 
  
De onderzoeksvraag is: onder welke didactische en organisatorische omstandigheden 

wordt meerwaarde voor het onderwijs gevonden van het gebruik van SL? 
 
Heeft u een initiatief dat geschikt is voor het onderzoek of wilt u meer informatie)? Neem 
dan contact op met Wim Trooster. Hij maakt met u een afspraak voor een interview 

(aan de hand van  een vragenlijst; duur 1 a 2 uur). Stuur een e-mail naar: 
w.trooster@windesheim.nl  

 

55 Gezocht: wie zet 
Second Life in 
het onderwijs in? 

Vanuit het lectoraat ICT en Onderwijsvernieuwing van de Hogeschool Windesheim is 
een onderzoek gaande naar het gebruik van de virtuele wereld Second Life in het 

onderwijs. Voor dit onderzoek is Wim Trooster op zoek naar casussen. 
Lees meer... 

 

56 Demo's en 
cursussen in juni 

Demonstraties  

16 juni: Demo Blackboard voor gevorderden - selected topics 
16 juni: De interactieve classroom 
Allen in VU MediaXperience van 12 – 1 uur 
  
Cursussen 

18 juni: Introductie Blackboard (Let op! Nieuwe datum!) 
NB: De cursus Peer review in uw Onderwijs gaat niet door. 
  
Naar compleet overzicht en inschrijfformulier op de Onderwijscentrum website. 

Ondersteuning 

57 Video‟s vinden 
voor in uw 
onderwijs? 
Gebruik ZoEp 

Wat is ZoEp?  

ZoEpportal is een samenwerkingproject (SURF) van de Vrije Universiteit, Hogeschool 
Windesheim en de Rijksuniversiteit Groningen. De gedachte achter ZoEp is 
datAcademiamateriaalop maat wordt gebracht bij de docent, op basis van zijn of haar 
interesseprofiel. 
Vanuit dit aanbod kan de docent een eigen virtuele collectie samenstellen en 
fragmenten selecteren met behulp van de virtuele snijmachine. Deze fragmenten 
kunnen direct worden geïntegreerd in de leer- of werkomgeving. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid fragmenten te delen met vakgenoten in het land. Naast het aanbod op 
interesseprofiel, kunt u Academiaprogramma‟s op titelniveau aan uw profiel toevoegen.  
 
Ga naar deZoEpportal. U kunt inloggen met uw VU-net ID. 

 

58 SURF 
studiekeuzegespr
ekken 

Er komt een tweede ronde van de SURF tender over studiekeuzegesprekken. Deze zal 
rond de zomer 2009 worden uitgezet. Het zal gaan onder ongeveer dezelfde condities 
als de eerste tender. We zullen de verdere berichtgeving via de nieuwsbrief 
communiceren. De 11 huidige projecten en verdere informatie zijn te vinden viaSURF. 

SURF-project 

59 Behoefteonderzo
ek verkenning 
Next DLO VU 

Hoe moet de digitale leeromgeving van de VU er over tien jaar uitzien? Deze vraag staat 
centraal in het behoefteonderzoek van het project Next DLO VU dat door het 
Onderwijscentrum geleid wordt. De afgelopen weken heeft de projectgroep veel leuke 
en inspirerende gesprekken gehad met docenten, studenten, bestuurders, managers en 
ondersteuners van verschillende faculteiten. Hoe zien zij het onderwijs in 2019 voor 
zich? En wat voor eisen brengt dit met zich mee voor de DLO?  
  
Een greep uit de reacties: “Er is zoveel beschikbaar op het Internet… De DLO is groot 
binnen de VU, maar klein binnen het www.”, “Personalisatie maakt een DLO 
aantrekkelijk.” (studenten) en “De DLO moet het onderwijs ondersteunen, niet 
vervangen!” (docent) Aan de projectgroep de taak om de (zeer diverse) ideeën en 
wensen te vertalen naar een eindrapport. Dit zal eind april klaar zijn.  

Onderwijscentrum 
VU 

mailto:w.trooster@windesheim.nl


60 Toetsen op hoger 
niveau 

Docenten die systematisch aan hun toetsvragen werken en de test- en itemanalyse 
systematisch verwerken in nieuw te ontwikkelen vragen, ontwikkelen toetsen die een 
hogere betrouwbaarheid hebben dan toetsen van docenten die dat niet doen. 
Ervaringen van de taakgroep kwaliteitszorg wijzen hier op. Dit is een interessant 
aanknopingspunt voor docenten om het gebruik van een vragenbankprogramma te 

gaan overwegen. 
Het Onderwijscentrum VU biedt aan docenten verschillende programma's om 
toetsvragen in op te slaan en om van daaruit toetsen te printen of online aan te 
bieden: Respondus - voor maken van vragenbanken en printen van toetsen (of 

publiceren via Blackboard). Informatie op deRespondus siteenaanvragen(gratis voor VU 
docenten)Questionmark Perception - voor het gezamenlijk maken van vragenbanken 

en online afname. Aanvragen kan via de ICTO contactpersoon van de faculteit. 
Informatie op deQMP siteenVU ICTO-website.Question Bank - vragen laten 

ontwikkelen door studenten voor studenten - gratis voor VU docenten. 
Meer informatie op desupportsite voor de VU.Wimba Diploma - voor maken van 

vragenbanken en printen van toetsen (of publiceren via Blackboard) - helaas niet gratis 
voor VU docenten. Informatie op deWimba site. 

 

61 Video‟s over web 
2.0 toepassingen 
in 'plain english' 

Voor het onderwijs zijn verschillende web 2.0 applicaties beschikbaar, zoals wiki‟s of 
weblog‟s. In een aantal video‟s op YouTube vindt u kort en krachtig in ''plain english' 
uitleg over deze en andere applicaties als Google docs, Twitter, Social networking etc. 
De verzamelde video‟s vindt u op: Onderwijsvernieuwing op de werkvloer – ICT-tools 

ICT-tool 

62 Twitteren: waar 
ben je nu mee 
bezig? 

Twitter is een web 2.0 toepassing. Met Twitter sturen gebruikers tekstberichten, 
zogenaamde tweets, van maximaal 140 karakters lang via SMS, e-mail, IM, de Twitter-
website (twitter.com) of via een applicatie zoals Twitterific. Deze tweets worden getoond 
op de gebruikerspagina en eveneens bij andere gebruikers die hebben opgegeven deze 
te willen ontvangen. De basisvraag van Twitter is "Waar ben je nu mee bezig?". 
Als voorbeeld: Chuck Severance (vml. directeur Sakai Foundation) liet tijdens een 
bezoek aan het VU Onderwijscentrum zien hoe hij met Twitter op de hoogte bleef van 
wat er leefde onder zijn studenten. Op deze manier kon hij zien hoe de studenten over 
zijn colleges, opdrachten en collega's dachten. 
Via twitter.com kan je eenvoudig zelf een account aanmaken, berichten plaatsen en 
andere twitteraars volgen. Diverse adviseurs ICT en Onderwijs zijn al „twitteraar‟. 

 

63 Leer alles over 
web 2.0 

Eindelijk alles leren over web 2.0? Via de site “23 Dingen” kan dat. De site is gemaakt 
voor bibliotheekmedewerkers, maar iedereen kan het gebruiken. U leert hier over Web 
2.0 vooral door ZELF dingen te ontdekken. Door er over te schrijven in een eigen 
weblog, zal het bestudeerde onderdeel beter opgenomen worden. Daarnaast leer je ook 
door op weblogs van medecursisten te kijken en te reageren op elkaars berichten. 
“Leren door te doen” is het credo. www.23dingen.nl  

ICT-tool 

64 ULO 
genomineerd 
voor e-learning 
award 

De Universitaire Lerarenopleiding van de VU (ULO) behoorde met haar digitale 
Communitiy of Learners, gerealiseerd met een social networking Ning-site, begin dit jaar 
tot één van de vier genomineerden voor de eerste nationalee-learning award. Petra 
Fischer en Els Scheringa wisten de jury in een pitch-presentatie te enthousiasmeren, 
maar de hoofdprijs ging naar het Trimbos Instituut. 
  
Een “close finish” zo de jury en volgens het juryrapport laat de ULO een goed voorbeeld 
zien van “hoe social software ingezet kan worden om cursisten gedurende, maar ook na 
een opleidingstraject de mogelijkheid te geven om best practices en informatie uit te 
wisselen en contacten te leggen met een breder netwerk (alumni). De lerarenopleiding 
van de Vrije Universiteit weet hiermee de muren van de opleiding te doorbreken en 
alumni, scholen voor voortgezet onderwijs (en hun leerlingen) bij het leren van docenten 
in opleiding te betrekken. Bovendien wordt internettechnologie zodanig ingezet dat 
docenten in opleiding zelf een actieve, creërende, rol in het onderwijs spelen. Dit 
voorstel scoort hoog op het gebied van innovatie en didactiek.” 
  
Zie ook: http://ulostudentenvu0809.ning.com/profiles/blogs/pitch-presentatie-elearning  

 

65 ZoEp! Er staan weer verschillende ZoEp-workshops ingeroosterd.  Met ZoEp krijg je als docent 
snel en eenvoudig èn toegespitst op je zelf gemaakte profiel uitzendingen van de 
publieke omroepen aangeboden - die je ook weer snel & gemakkelijk op bijvoorbeeld 
Blackboard kunt plaatsen of kunt delen met je collega's. 
 
Opgeven via  http://www.formdesk.nl/vuamsterdam/ZoEp  

ICT-tool 

66 Bijeenkomsten 
en cursussen in 
april 

In april is er 1 ICT & Onderwijscursus namelijk Video in uw onderwijs. Deze cursus 

vindt plaats op 9 en 23 april van 13.00 - 16.30 uur. Aanmelden graag 2 weken van 
tevoren! 
Naar compleet overzicht en inschrijfformulier op de Onderwijscentrum website. 
  
SURF workshops en bijeenkomsten 

8 april: SURFnet workshop overWebconferencing via SURFgroepen9 en 14 
april: SURFfoundation bijeenkomsten over de'Digitale leer- en werkomgeving van 
toekomst'.  
21 april: SURFnet expertiseseminar overWeblectures 
Deelname is gratis voor VU-medewerkers. 

Onderwijscentrum 
VU 

http://www.23dingen.nl/
http://ulostudentenvu0809.ning.com/profiles/blogs/pitch-presentatie-elearning
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67 Mobiel…zijn we 
er klaar voor? 

Wordt „mobiel‟ de trend voor 2009? En wat verstaan we dan onder „mobiel‟? Internet via 
mobiel, mobiele applicaties, mobiel operating systemen? We 
moeten iets met „mobiel‟, maar wat houdt het in? Wat gaat er veranderen, wanneer en 
hoe dan? 
 
Herkent u deze vragen, maar weet u (ook) het antwoord niet, kom dan naar dit CWIS-nl-
seminar. Leer deze dag meer over mobiel internet, applicaties en marketing. En gebruik 
de tijd tussen de presentaties om te netwerken met collega‟s van andere instellingen.   
Meldt u zich snel aan, we verwachten veel geïnteresseerden voor deze dag! 
 
Dit seminar is gratis toegankelijk voor medewerkers van instellingen die aangesloten zijn 
bij SURFnet. 
Lees verder & aanmelden. 

 

68 ICT&O in het 
nieuws 

Het Parool heeft een artikel geschreven over het inzetten van ICT in het onderwijs. Het 
geeft wat voorbeelden van deze inzet en de gang van zaken bij het team ICT & 
Onderwijs. 
  
Lees het artikel in het Parool. 

Onderwijscentrum 
VU 

69 Bijeenkomsten 
en cursussen in 
maart 

In maart zijn er veel ICT & Onderwijscursussen en demonstraties.  
  
Demonstraties in maart: Watskeburt, Nieuwe toetsmogelijkheden in Blackboard 7.3 en 

De interactieve classroom. Allen in VU MediaXperience van 12 – 1 uur 
  
Cursussen 

4, 11 maart en 8 april: Ontwerpen van ICT Onderwijswerkvormen 
10 maart: Podcasting in het Onderwijs 
12 maart: DiViDU 
17 maart: Introductie Blackboard (Let op! Nieuwe datum!) 
24 maart: Watskeburt Extended version 
  
Naarcompleet overzicht en inschrijfformulierop de Onderwijscentrum website. 
  
SURFnet organiseert op 5 maart een gevorderden workshop: "Inrichten van 
SURFgroepen voor het onderwijs". Deelname is gratis voor VU-medewerkers. 

Onderwijscentrum 
VU 

70 Interviews van 
docenten op 
“Onderwijsvernie
uwing op de 
werkvloer” 

Een aantal docenten vertellen wat het doel en resultaat was van hun EMP- of 
Grassrootsproject waarbij ze ICT als hulpmiddel hebben ingezet.  
Bekijk de korte video‟s op "Onderwijsvernieuwing op de werkvloer". 

Grassroots 

71 USR pleit voor 
inzet digitale 
middelen 

In de notitie „Uitdagend Onderwijs & De Menselijke Maat‟ van 8 januari 2009 poneert de 
USR een aantal stellingen en  
adviezen. Uitdaging van studenten gebeurt niet in grote hoorcolleges, maar door 
kleinschaliger activerende  
onderwijsvormen.  
  
De USR stelt: “Het benutten van technische mogelijkheden is een toevoeging. De 
afwisseling in werkvormen die hierdoor kan worden gecreëerd werkt uitdagend.” “Om 
studenten actiever bij het onderwijs te betrekken en om het „leuker‟ en uitdagender te 
maken, moeten de technische mogelijkheden die ons momenteel ter beschikking staan 
worden benut. Dit houdt niet in dat docenten verplicht en zoveel mogelijk Blackboard en 
andere sites moeten gebruiken, maar dat ze, naar aanleiding van de inhoud van het vak, 
de juiste werkvormen en (digitale) hulpmiddelen moet inzetten.”  
  
Als voorbeeld geeft de USR het beoordelen van elkaars opdrachten via Blackboard 
(peer-review) en een digitaal  
vragenuur. Ook het opnemen van hoorcolleges wordt genoemd. 

Blackboard 

72 Nieuwe EMP-
ronde 

Er kunnen weer nieuwe EMP-projecten aangevraagd worden bij het VU 
Onderwijscentrum. Middels de Educatieve  
Middelenpool (EMP) kan een beroep worden gedaan op de inzet van expertise van het 
Onderwijscentrum ten behoeve van projecten waar faculteiten een groot belang aan 
hechten. 
  
De concept aanvragen dienen uiterlijk 16 februari 2009 binnen te zijn. Daarna kan 
overleg plaatsvinden. Uiterlijk 24 maart 2009 dienen de definitieve voorstellen in het 

bezit te zijn van het Onderwijscentrum. 
Voorbeelden: "Onderwijsvernieuwing op de werkvloer - EMP projecten" 
Meer informatie staat op het Intranet. 

EMP 



73 SMS stemmen in 
de les 

De pilot met het sms stemmen is verlengd tot aan de zomer van 2009. 
Op 26 februari zal en een demonstratie plaats vinden van het sms stemmen. De 
ervaringen die we hebben opgedaan met het SMS stemmen worden verteld. Tevens zal 
er een overzicht worden gegeven hoe het SMS stemmen gebruikt kan worden. 
Het is een hands-on sessie, u kunt dus zelf een stemming uitvoeren. Dan kunt u ook 
ervaren hoe eenvoudig het is om het sms stemmen in te zetten. 
Datum: 26 februari 
Aanvang: 13:00 uur 
Duur: 1,5 a 2 uur 
Locatie: VU Uilenstede, OB35 
Meer informatie over het SMS stemmen staat op 
https://www.surfgroepen.nl/sites/stemkastjes   

ICT-tool 

74 interessant 
artikel: "Wikis in 
Higher 
Education" 

Graag maak ik jullie attent op een zeer lezenswaardig artikel van de Universiteit van 
Delaware over het onderwijskundig toepassen van Wiki's: 
http://copland.udel.edu/~mathieu/wiki/resources/2008-5-
23_Wikis_in_Higher_Education_UD.pdf  
  
Aanbevolen! 

ICT-tool 

75 Webstroom - 
nieuwsbrief 
december 2008 

De Webstroom nieuwsbrief staat ook deze keer, vlak voor de feestdagen, vol met 
interessante nieuwtjes over het gebruik van video in het hoger onderwijs. De redactie 
wenst u een kleurrijk 2009 toe. 
  
Webstroom is de community die zich richt op de innovatieve inzet van video en 
videoconferencing in het hoger onderwijs. De community bestaat uit deskundigen uit het 
onderwijs, de AV-wereld en ICT specialisten. Webstroom wordt ondersteund door SURF 
en SURFnet. 
  
Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Mail listserv@nic.surfnet.nl met het commando: 

subscribe webstroomnieuws. 
Webstroom is te vinden op video.surfnet.nl/info/webstroom (archief) en op 
www.surfspace.nl/nl/themas/Video/start.  
  
De PDFversie van deze Nieuwsbrief staat op 
http://www.surfspace.nl/nl/Redactieomgeving/Artikelen/Documents/Webstroom_nieuwsb
rief_dec_08.pdf   

Ondersteuning 

76 Boek: "Using 
Wiki in 
Education" (PDF) 

"Wiki Evangelist" Stewart Mader schrijft veel over het toepassen van Wiki's in 
organisaties en onderwijs, vooral op zijn website http://www.ikiw.org  
Hij publiceert ook boeken, en het (PDF)boek: "Using Wiki in Education" wordt door een 
leverancier van Wiki-producten (Confluence) gratis aangeboden (elders moet je er voor 
betalen). 
Het staat hier:Using Wiki in Education 

 

77 Social 
Bookmarking: 
DIIGO          
Highlight and 
Share the Web! 

DIIGO (www.diigo.com) is een social bookmarking webapplicatie. Gekozen door Open 
Web Awards (http://openwebawards.com) als beste webapplicatie in de categorie Social 
Bookmarking. 
________________________________________ 
Research and CollaborateDon't just bookmark! Highlight the web! Add sticky notes 

too!Access and search your findings from any PC or iphone!Create groups to pool 
resources for specific projects.Connect and DiscoverYou are what you annotate, 

creating a presence for you in the community.Connect with friends effortlessly and non-
intrusively through content.Discover quality resources on any subject or get personalized 
recommendations. 
Learn more 

ICT-tool 

78 Samenstellen van 
je eigen 
startpagina 

Symbaloo 

De beste portalsite van 2008  is symbaloo geworden. Deze portalsite kan je heel 
gemakkelijk naar je eigen wensen inrichten! 
  
Een bezoekje aan www.symbaloo.com/nl  is zeer de moeite waard. 
______________________________________________ 
Personalisatie 

Het inrichten naar eigen wens, personalisatie, is de niewste ontwikkeling op IT-gebied. 
Google is daar een heel goed voorbeeld van. Andere website volgen inmiddels. Een 
blog bericht over dit onderwerp is te vinden op: Website personalisatie 

ICT-tool 

79 Grassroots bij de 
TU Delft 

Bij de TU Delft is de afgelopen jaar, evenals bij de VU, een Grassroots-ronde geweest. 
  
Voor algemene informatie ga naar:TU brede Grassroots project 

  
Deze ronde wordt afgesloten op 29 januari met een seminar: 
Grassroots afsluitend seminar 

Op deze site vindt u informatie over de verschillende projecten (ingedeeld in thema's) 
die bij de TU hebben gelopen. 

Grassroots 

80 Handige 
sneltoetsen bij 

Snel in powerpoint navigeren. Gebruik dan de onderstaande toetscombinaties: 
 (Let op: alleen te gebruiken bij Nederlandse Powerpointversie) 

ICT-tool 
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het gebruik van 
Powerpoint 

  
Om het volgende te doen:  
Druk:  

Naar volgende dia Naar vorige dia Naar dia met dat nummer 

>   V 
>   Klik met Linkermuisknop 
>   Spatiebalk 
>   Pijl-rechts 
>   Pijl-omlaag 
>   Enter 
>   Page Down 

>   T 
>   Backspace 
>   Pijl-links 
>   Pijl-omhoog 
>   Page Up 

Nummer gevolgd door Enter 

   
Zwart scherm (aan/uit) Wit scherm (aan/uit) Aanwijzer 

weergeven/verbergen 

>   Z 
>   . (Punt) 

>   W 
>   , (Komma) 

>   A 
>   = (gelijkteken) 

   
Automatische voorstelling 
stoppen/ 
opnieuw starten 

Diavoorstelling beëindigen  

>   S 
>   + (plusteken) 

>   Esc 
>   Crtl + Break 
>   - (minteken) 

 

   
Tekening op scherm 
verwijderen 

Naar verborgen dia Naar eerste dia 

E B Home 

   
Aanwijzer wijzigen in pen Aanwijzer wijzigen in pijl Aanwijzer wijzigen in gum 
Ctrl + P Ctrl + A Ctrl + E 

 

81 Een presentatie 
op twee 
monitoren 
weergeven 

Uw powerpoint bewerken tijdens de presentatie: 
Één scherm in de bewerkmodus en het andere scherm in de diavoorstelling modus!  
  
Voordat u de ondersteuning voor meerdere monitoren inschakelt, moet de juiste 
hardware zijn geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant. Deze ondersteuning 
is beschikbaar voor Microsoft Windows 2000 met Service Pack 3 (of hoger) of Microsoft 
Windows XP. 
  
Stap 1. De ondersteuning voor twee monitoren inschakelen 

1.      Stel de monitor en beamer zo in dat de monitor scherm 1 is en de beamer scherm 
2. 
2.      Sluit de beamer aan op de computer en zet deze aan. Maak geen gebruik van de 
toetscombinatie (fn en F4) waarmee je normaal het bureaublad op de beamer kunt laten 
verschijnen, maar doe het volgende: 
a.      Ga naar het Configuratiescherm en dubbelklik op het pictogram Beeldscherm, of 
rechtermuisknop op het bureaublad en op eigenschappen klikken. 
b.     Selecteer op het tabblad Instellingen het pictogram van de monitor van de 
presentator (gewoonlijk 1) en schakel vervolgens het selectievakje „Dit apparaat als 
hoofdmonitor gebruiken‟ in. Als dit selectievakje is ingeschakeld maar niet beschikbaar 
is, is de monitor al aangewezen als de primaire monitor. Er kan slechts één monitor 
tegelijk als de primaire monitor worden aangemerkt. Als u een ander monitorpictogram 
selecteert en stap 2 uitvoert, wordt dit selectievakje voor de vorige monitor automatisch 
uitgeschakeld en is het selectievakje weer beschikbaar. Selecteer het pictogram van de 
secundaire monitor (vierkantje met het cijfer 2) en schakel vervolgens het selectievakje 
„Het bureaublad naar deze monitor uitbreiden‟ in. 
  
Stap 2. PowerPoint instellen 

>   Klik in het menu „Diavoorstelling‟ op „Diavoorstelling instellen‟. 
>  Klik in de lijst „Meerderen monitoren‟ weergeven op de monitor waarop de 
diavoorstelling moet worden weergegeven (bijvoorbeeld een projector of grote monitor in 
plaats van de monitor van de presentator of de laptop). 
>    Schakel het selectievakje „Weergave voor presentator tonen‟ in en klik op „OK‟. 
  
Stap 3. Afstandbediening activeren 

Na het starten van de presentatie is het noodzakelijk om de afstandbediening te 
koppelen aan het beeldscherm waar de presentatie op staat. Dit kan door daar 1 keer 
met de muis te klikken. Klik dus op het geprojecteerde beeld. 
   
Weergave voor presentator 

1.      Miniaturen van dia's 
2.      De dia die wordt weergegeven 
3.      Knop voor het starten en beëindigen van de diavoorstelling 
4.      Knop voor het weergeven van een zwart scherm 
5.      Voorbeeld van de volgende tekst die zal worden weergegeven 

ICT-tool 



6.      Knoppen waarmee u de diavoorstelling in voor- of achterwaartse richting kunt 
doorlopen 
7.      Dianummer (bijvoorbeeld Dia 7 van 12) 
8.      Verstreken tijd sinds het begin van de diavoorstelling 
9.      Sprekersnotities 

82 Grassroots ronde 
2009 van start 

VU docenten worden van harte uitgenodigd om voor 15 januari 2009 een Grassroots 
projectaanvraag in te dienen. Middels persoonlijke begeleiding van het 
Onderwijscentrum VU en een financiële tegemoetkoming van 500 euro worden 
docenten gemotiveerd om hun project succesvol uit te werken. In 2009 kunnen 
maximaal 15 Grassroots voorstellen gehonoreerd worden. Begin februari wordt 

bekendgemaakt welke projecten van start kunnen gaan.De looptijd van een project is 9 
maanden. Meer informatie en een aanvraagformulier zijn beschikbaar via: 
www.onderwijscentrum.vu.nl/grassroots  

Grassroots 

83 Winnaar 
Grassroots Prijs 
2008! 

Op 10 november werd ook de winnaar bekendgemaakt van het beste Grassroots project 
in 2008. Het gaat om docente KristineSteenbergh van de faculteit Letteren voor haar 
gebruik van een wiki bij het tweedejaarsvak Aspects of British Literature 1380-1688. 

Aan de docent werd een trip aangeboden naar Online Educa Berlin, één van de grootste 
toonaangevende internationale conferenties op het gebied van onderwijs en informatie- 
en communicatie technologie. 
Klik hier voor commentaar van de Grassroots selectiecommissie over het project van 
Kristine Steenbergh. 

Grassroots 

84 Presentatie 
Grassrootsprojec
ten 2008 

In 2008 hebben 11 docenten succesvol hun Grassroots project afgerond. Het gaat om 
docenten uit de faculteiten FBW, Rechten, FEW, FPP, ACTA, FSW, Letteren, 
Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. 
Een aantal docenten hebben hun projectresultaten gepresenteerd op 10 november 
tijdens het seminar „Onderwijsvernieuwing op de werkvloer‟. Hun PowerPoint 
presentaties, en alle Grassroots projectrapportages zijn beschikbaar via de nieuwe 
projectensite van het Onderwijscentrum. 
Kijk ook op deze site voor de Grassrootsprojecten van 2007! 

Grassroots 

85 ENLIGHTEN 
YOUR 
RESEARCH! 

Kijk wat een lichtpad voor jouw onderzoek kan betekenen en doe mee aan de wedstrijd 
„Enlighten Your Research‟. Bekijk op deze website de voorwaarden en inspirerende 
voorbeelden van andere onderzoekers. Dien een onderzoeksvoorstel in en maak kans 
op 20.000 euro en gratis gebruik van een dynamisch lichtpad. Bekijk het programma en 
online inschrijfformulier Download de flyer met meer informatie Naar website 

 

86 Dissemminatie 
EMP- en 
Grassrootsprojec
ten 

Team Ict en Onderwijs (Onderwijscentrum) lanceert de wiki "Onderwijsvernieuwing op 
de werkvloer". Hierin staat alle inhoudelijke informatie over EMP- en Grassroots-
projecten.  
  
Klik bovenaan op het tabblad "Onderwijsvernieuwing op de werkvloer". U kunt op 
verschillende manieren zoeken: op thema, op projectsoort, per faculteit of per jaar. 
  
De projecten die momenteel worden uitgevoerd staan genoemd. 
In de toekomst toe kunt u ook projecten uit voorgaande jaren raadplegen, maar dit is nu 
nog in ontwikkeling.  

Ondersteuning 

87 Supportsite 
Examine 
gelanceerd 

eXamine is te gebruiken door alle studenten en medewerkers van de VU voor het doen 

van onderzoek door middel van online enquêtes. Voor de ondersteuning van de 
ontwerpers van vragenlijsten is per 1 november een nieuwe website gelanceerd: 
https://www.surfgroepen.nl/sites/eXamine  
 
Op deze site staat overzichtelijk alle gebruikersdocumentatie van eXamine: 
handleidingen, instructies, een goed doorzoekbare FAQ en een discussieforum. 
Gebruikers kunnen op deze site ook incidenten melden, of een verzoek om assistentie 
indienen. 

Ondersteuning 

88 Tender 2008: 
Studiekeuzegesp
rekken als 
instrument voor 
groter 
studiesucces 

Hoger onderwijs uitgenodigd tot indienen van projectvoorstellen studiekeuzegesprekken 
 
Nederlandse hogescholen en universiteiten kunnen tot medio december 
projectvoorstellen indienen in het kader van de 
projectentender“Studiekeuzegesprekken: wat werkt?”.In afwijking van andere 

SURF tenders is het bij deze tender niet nodig om met andere hogescholen of 
universiteiten samen te werken. Een juiste studiekeuze blijkt cruciaal voor het 
studiesucces van een student. SURFfoundation voert op verzoek van het ministerie van 
OCW de regie over deze projectentender, die één van de stappen vormt in een 
zorgvuldig invoeringstraject van studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs. Binnen 
de tender is € 572.000 beschikbaar voorminimaal tien projecten. >Lees verder 
 
Naar aanvullende uitleg:  

 Nationaal Actieplan e-learning (NAP) 

 Procedures en organisatie 

SURF-project 

http://www.onderwijscentrum.vu.nl/grassroots
https://www.surfgroepen.nl/sites/eXamine


89 Studiesucces Veel studenten blijken al vroeg in het bachelor af te haken. Ook het studietempo in het 
bachelor is laag. Landelijk genomen behaaltmaar zo‟n 45% van de studenten in 4 jaar 
een BA-diploma na herinschrijving voor het tweede bachelorjaar. De minister en de 
universiteiten vinden de uitval in elk geval veel te hoog en het studiesucces veel te laag. 
In april 2008 hebben ze daarom in VSNU-verband afgesproken „alles te doen‟ om het 
studiesucces de komende jaren op te voeren en de studieuitval te beperken. Er is 
intussen een „platform Studiesucces‟ van de VSNU van start gegaan, waar talloze 
voorbeelden van „good practices‟ te vinden zijn van universiteiten en faculteiten die op 
dit terrein. Wie een kijkje wil nemen: zie:http://studiesucces.vsnu.nl. 
  
De uitdaging is natuurlijk om niet alleen meer studenten in kortere tijd aan een 
bachelordiploma te helpen, maar dit zo te doen dat de inhoudelijke en didactische 
kwaliteit van het onderwijs erop vooruit gaat en er geen concessies worden gedaan aan 
het academisch niveau! Ook de VU gaat die weg op. Begin dit jaar heeft er een 
succesvol verlopen expert meeting plaats gevonden. In de Kadernota 2009 heeft het 
verhogen van studiesucces -te beginnen bij het eerste bachelorjaar- de hoogste prioriteit 
gekregen. Van alle faculteiten wordt verwacht dat zij zelf aan de slag gaan en effectieve 
aanpakken bedenken om te gering studiesucces aan te pakken en te grote studieuitval 
terug te dringen. 
  
Dat is geen geringe opgave! Vanuit het Onderwijscentrum zullen wij in de komende tijd 
dan ook alle faculteiten en opleidingen die dit wensen daarbij krachtig ondersteunen, 
bijvoorbeeld in de vorm van EMP-projecten. Die ondersteuning betreft zowel de 
inhoudelijke als de procesmatige ondersteuning. Wilt u weten hoe u in uw faculteit kunt 
bijdragen aan de vergroting van studiesucces waar dat succes te wensen overlaat, 
neemt u dan contact op met Wouter Mulders, senior adviseur Hoger 
Onderwijs,(59)85493; w.mulders@ond.vu.nl .Ook met aanbevelingen, vragen, 
opmerkingen, etc. bent u bij hem van harte welkom! Binnenkort kunt u uw suggesties 
overigens direct kwijt op het VU-platform Studiesucces, dat eind dit jaar operationeel zal 
zijn. Heeft u al een bijdrage voor dit platform of heeft u technische vragen, neem dan 
contact op met Alfred Hartoog, (59)82712; a.hartoog@ond.vu.nl  
  
Meer info op https://www.surfgroepen.nl/sites/OnderwijscentrumVU/studiesucces    

VU 

90 SMS stemmen De mening van studenten vragen kun je als docenten doen door handopsteken. Wie is 
voor deze stelling? of Wie heeft de stof niet begrepen? 
  
Nadeel van deze vorm is dat het niet anoniem is en studenten elkaar kunnen 
beïnvloeden. Een andere wijze om antwoorden te krijgen is door gebruik te maken van 
stemkastjes. Docenten aan de VU kunnen via ICT&Onderwijs gebruik maken van 32 
stemkastjes.  
  
Wat te doen bij grotere groepen? Bijvoorbeeld per drietal een stemkastje in zetten. Of 
studenten laten stemmen per sms. 
  
De VU doet dit najaar een pilot met het stemmen per sms. Het gebruik van het systeem 
lijkt eenvoudig. In de pilot die tot het einde van het jaar duurt komen we er achter of het 
echt zo gemakkelijk is en of studenten bereid zijn hun sms‟jes aan het onderwijs te 
spenderen. 
  
Meer informatie of meedoen? Kijk op www.surfgroepen.nl/sites/stemkastjes of mail naar 
m.jansen@ond.vu.nl . Op de site staat ook informatie over de stemkastjes. 

ICT-tool 

91 "Onderwijsvernie
uwing op de 
werkvloer" 

Programma en aanmelden: 
www.onderwijscentrum.vu.nl/onderwijsvernieuwingopdewerkvloer  

Conferentie 

92 Auteursrechten 
en plagiaat 

Vanuit de onderwijs- en onderzoekspraktijk bleek behoefte aan duidelijkheid over zaken 
als auteursrechten op beeld & geluid en plagiaat.  
SURFdirect, de digitale rechten expertise community van SURF, is hiermee aan de slag 
gegaan en heeft hiervoor een aantal tools gemaakt, die op diverse plekken en manieren 
ingezet kunnen worden: 
·        Meer over auteursrechten op beeld & geluid voor docenten  
·        Meer over auteursrechten op beeld & geluid voor studenten 
·        Leefregels voor geoorloofd hergebruik van materiaal. 
 Deze informatie is op de websites van SURFdirect te vinden: 
http://www.surffoundation.nl/publicaties   
  
 Te downloaden artikelen over auteursrechten en plagiaat: Geoorloofd hergebruik 
Onbedoeld plagiaat Meer over auteursrechten op beeld & geluid voor studenten Meer 
over auteursrechten op beeld & geluid voor docenten 

Publicatie 

mailto:w.mulders@ond.vu.nl
mailto:a.hartoog@ond.vu.nl
https://www.surfgroepen.nl/sites/OnderwijscentrumVU/studiesucces
http://www.surfgroepen.nl/sites/stemkastjes
mailto:m.jansen@ond.vu.nl
http://www.onderwijscentrum.vu.nl/onderwijsvernieuwingopdewerkvloer
http://www.surffoundation.nl/publicaties


93 SURF-project 
ALTB wint 
Solberg-
Verlindenprijs 

Op 16 september 2008 is de Solberg-Verlindenprijs uitgereikt aan dhr. R. Hartog met het 
SURF-project „Actief Leren, Transparant Beoordelen‟. In dit project hebben ook 
Onderwijscentrum VU en het VUmc geparticipeerd.De Solberg-Verlindenprijs is 
ingesteld door en vernoemd naar de in 1998 overleden oud-directeur van het Instituut 
voor Toetsontwikkeling (Cito), drs. J.W. Solberg en zijn echtgenote, mevrouw C.A.E.M. 
Solberg-Verlinden. Hij wordt eens per twee jaar uitgereikt voor een verdienstelijke 
prestatie op het gebied van toetsing in het Nederlandse onderwijs. 
 
Het thema voor de Solberg-Verlindenprijs 2008 was „Vernieuwende initiatieven rondom 
toetsing en examinering in het Hoger Onderwijs‟. De jury waardeerde aan het winnende 
ALTB project vooral de wijze waarop dit project is opgezet en uitgevoerd. Het ALTB 
project heeft, ook internationaal, voor een uniek draagvlak gezorgd bij de gebruikers van 
de toetsen en is daardoor van groot belang voor toets- en examenontwikkeling in het 
hoger onderwijs, aldus de Stichting Solberg-Verlinden. 
 
De eindpublicatie van het project ALTB uit maart 2008 is beschikbaar op de website van 
SURFfoundationen draagt de titel „Ontwerp en ontwikkeling van digitale gesloten 
vragen: een 'methodology' for middelgrote projecten in het hoger onderwijs‟. 
Meer informatie is te vinden via http://fbt.wur.nl/altb/ en tevens via Silvester Draaijer van 
het Onderwijscentrum VU: s.draaijer@ond.vu.nl  

SURF-project 

94 UBVU 
webcursussen 
Informatievaardig
heden 

De Universiteitsbibliotheek VU heeft webcursussen “Informatievaardigheden” gemaakt. 
De cursussen verschillen van niveau. Het niveau varieert van beginner (A) tot 
gevorderde (C). Er bestaan zelfs webcursussen die speciaal voor een faculteit zijn 
ontwikkeld  
Naar > Webcursussen 

ICT-tool 

95 Uitleen van 
hulpmiddelen bij 
AVC voor 
studenten met 
een functie-
beperking 

Vanaf dinsdag 16 september 2008 lenen het Informatiecentrum en het Audiovisueel 
Centrum (AVC) hulpmiddelen uit aan studenten met een functiebeperking.  
  
Beschikbaar zijn o.a. voorleessoftware, een reading pen en speciale toetsenborden. 

ICT-tool 

96 Online Educa 
(Berlijn) 3-5 
december 2008 

14th International Conference on Technology Supported Learning & Training 
website: http://www.online-educa.com/  

Conferentie 

97 SURF 
Onderwijsdagen 
2008 

Noteer in je agenda SURF Onderwijsdagen: 11 en/of 12 november 2008 Conferentie 

98 Bijeenkomsten 
en cursussen 
Onderwijscentru
m NIEUWE 
DATA! 

Naast een cursus Blackboard voor docenten, zijn er dit najaar weer vele cursussen, 
kortere workshops en demonstraties voor VU-docenten*. De onderwerpen lopen uiteen 
van bijvoorbeeld wiki's en weblogs, digitaal toetsen, peer review en ICT en de 
toepassing van video in het onderwijs. Nadere info over de onderwerpen, data en de 
mogelijkheid tot inschrijven: compleet overzicht en inschrijfformulier 
  
*ICTO-cursussen zijn gratis voor VU-docenten in het bachelor- en masteronderwijs. Zie 
voorwaarden. 

Conferentie 

99 Nieuwe versie 
van Blackboard 

Tijdens de zomervakantie is een nieuwe versie van Blackboard gelanceerd. Onder 
andere zijn de functionaliteiten van het discussion board verder uitgebreid. 
  
Nieuw! zijn het “performance dashboard” en het “early warning system”. 

 Meer informatie staat op Supportsite (onder: > Docenten > Handleidingen) 

Blackboard 

100 SURFmedia 
(voorheen 
SURFnet 
Videotheek) 

SURFmedia: on-demand en live streaming mediadienst door en voor hoger 
onderwijs. 
Meer info SURFmedia-website 

  
Migreer je SURFnet Videotheek account! 
Had je een upload account voor de SURFnet Videotheek? Dan moet je deze migreren 
om jouw bestanden in SURFmedia te kunnen beheren. Ga naar Migratiepagina 

ICT-tool 

101 Verhuizing 
Onderwijscentru
m 

Het Onderwijscentrum is verhuisd naar de locatie VU-Uilenstede. 
Het nieuwe bezoekadres is: 

Prof. E.M. Meijerslaan 2 
1183 AV Amstelveen 
  
Het postadres blijft: 

De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 

Onderwijscentrum 
VU 

102 Wijzigen 
wachtwoord VU-
net-ID 

Je kunt het wachtwoord van je VU-net-ID wijzigingen op de volgende website: 
https://top.vu.nl/  

VU 

mailto:s.draaijer@ond.vu.nl
http://www.online-educa.com/
https://top.vu.nl/


103 Vernieuwde VU-
website 

In juli is deVU-website vernieuwd. Het uiterlijk, de navigatie en het 
contentbeheersysteem van de website zijn compleet anders. De komende tijd zullen de 
andere VU-sites volgen. 
  
De nieuwe VU-website heeft een moderne vormgeving en er is veel aandacht 
geschonken aan de toegankelijkheid. De site is daardoor te gebruiken met alle gangbare 
browsers. De vernieuwde website maakt tevens gebruik van drempelverlagende 
hulpmiddelen, zoals een instelmogelijkheid voor de lettergrootte en een voorleesfunctie.  

VU 

104 Ad Valvas 
ONLINE 

De Ad Valvas is tegenwoordig ook online te vinden! Naast eenPDF-versie van de Ad 
Valvas, heeft dewebsite ook vele andere dingen te bieden, zoals nieuws en polls. 
  
Zeer de moeite waard om een kijkje te nemen! 
www.advalvas.vu.nl  

VU 

105 iPod touch op 
draadloos 
netwerk op de VU 

Met de iPod Touch, versie 2.0, is het mogelijk om op het draadloze netwerk van de VU 
te komen. Mailen, Twitteren, internetten het is allemaal mogelijk door via je VUnet ID in 
te loggen op het daardloze netwerk. 
  
Daarvoor moet je wel een certificaat installeren. Dit bestand stuur je als bijlage in een 
mail naar jezelf. Op de Touch open je deze mail en klik je op de bijlage. Deze zal zich 
dan installeren en vragen om je VUnet ID gegevens. Daarna kun je verbinding maken. 
  
Het bestand dat je nodig hebt staat in de mapdocumenten: Draadloos netwerk. 
  
Succes! 

VU 

106 VU 
studiemessenger 

Wil je direct in contact komen met de studievoorlichters van de Vrije Universiteit 

Amsterdam? Voeg dan hier de VU studiemessenger naar keuze aan jouw MSN 
Messenger toe! 
  
De voorlichters beantwoorden op de aangegeven dagen, over de aangegeven 
opleidingen en tussen 16.00 en 17.00 uur graag jouw vragen! De VU studiemessenger 

is alleen te bereiken wanneer de Vrije Universiteit Amsterdam geopend is, zie voor 
openingsdagen:  Openingstijden gebouwen 
 
Veel studievoorlichters zijn de maanden juli en augustus op vakantie, excuses 
voor het ongemak. Je kunt je vragen altijd via e-mail stellen. 

Lees hier verder.                                 

 

107 Digital 
storytelling 
(Pachyderm) 

Op 3 juli heeft de University of British Columbia een leuke workshop verzorgd over 
Pachyderm en digital storytelling. 
  
Wat is pachyderm? 

Pachyderm is an easy-to-use multimedia authoring tool, designed for people with little 
experience. The result is an attractive, interactive Flash-based multimedia presentation. 
  
Pachyderm is accessible through a web browser and is easy to use as filling out a web 
form. Authors upload their own media (images, audio clips, and short video segments) 
and place them into pre-designed templates, which can play video and audio, link to 
other templates, zoom in on images, and more. Once the templates have been 
completed and linked together, the presentation is published and can then be 
downloaded and placed on the author's website or on a CD or DVD ROM.  
  
Meer informatie op: www.pachyforge.org  
> Getting started: interessante documenten 
> Project registry: overzicht/voorbeelden van pachyderm projecten 
  
Voorbeeld Phone-dial (te gebruiken als inhoudsopgave): 
Voorbeeld aspects (te gebruiken bij het tonen van relaties) 

ICT-tool 

108 Nieuwe 
coördinator ICT 
en Onderwijs 

Per 1 augustus is Janneke van der Hulst de nieuwe coördinator ICT en Onderwijs. 
Zij neemt deze taak over vanGert-Jan Los, die na 10 jaar de VU verruilt voor Stenden 
Hogeschool in Leeuwarden. 
Janneke werkt al geruime tijd bij ICTO. Velen kennen haar van Dividu en als 
projectleider van PROOF (peer review online – opschalen en faciliteren). Voor informatie 
over (maatwerk)cursussen, strippenkaarten ed. neemt u voortaan contact op met 
Janneke van der Hulst (j.vanderhulst@ond.vu.nl). 

Onderwijscentrum 
VU 

109 Verhuizing 
Onderwijscentru
m 

Het Onderwijscentrum VU verhuist met ingang van 5 juli 2008 naar de nieuwe locatie 

VU-Uilenstede. 
Klik voor meer informatie op:Onderwijscentrum VU op locatie VU-Uilenstede 

Onderwijscentrum 
VU 
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110 Succes voor de 
VU bij Nationaal 
Actieplan e-
Learning 

Hoger onderwijs maakt zich sterk voor verbeterde instroom en studiesucces. Onlangs 
zijn vier projectvoorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidie binnen 
de tweede ronde van het Nationaal Actieplan e-Learning van SURFfoundation. In twee 
van die projecten participeert de VU. Zeven andere kansrijke projecten zijn in de 
gelegenheid gesteld hun voorstellen aan te passen om in de loop van juni alsnog voor 
subsidie in aanmerking te komen. Daarbij zitten twee voorstellen waarvan de VU 
penvoerder is. In totaal zijn 22 projectvoorstellen ingediend. 
Klik hiervoor meer informatie over de gesubsidieerde e-Learningprojecten. 
Klik hiervoor meer informatie over het Nationaal Actieplan e-Learning. 

SURF-project 

111 EMP - update In de voorbereidende fase was er spaken van 15 EMP-projecten. Inmiddels liggen er 12 
met een positief ter goedkeuring bij de hoogleraar-directeur van het Onderwijscentrum 
die er uiteindelijk over beslist. Twee projecten zijn in de loop van het proces 
teruggetrokken. Eén van de projecten zal in september apart beoordeeld worden. Dat 
project kan pas na de zomer beschikken over evaluatie-uitkomsten. Die uitkomsten 
worden meegenomen in het nieuwe voorstel. 
  
Opvallend deze ronde is dat het onderwerp Peer review in meerdere projectvoorstellen 
terugkomt. Op deze projecten zal er aparte coördinatie worden gezet vanuit het 
Onderwijscentrum. Daarmee kan voorkomen worden dat docenten van iedere opleiding 
of cursus die hiermee wordt ingericht opnieuw het wiel gaan uitvinden. Het is juist 
belangrijk om hierin zoveel mogelijk van elkaars ervaring te leren. 
Uiterlijk 19 juni worden de definitieve besluiten bekend gemaakt. 

EMP 

112 Korte 
ondersteuning of 
advies nodig? 

Meer info: www.onderwijscentrum.vu.nl/strippenkaart   Onderwijscentrum 
VU 

113 Biocaching op de 
ULO 

Op 14 april heeft de ULO een hele bijzondere clusterdag voor haar béta studenten 
georganiseerd. Na een korte introductie en kennismaking met de nodige programma‟s, 
verzorgd door Liesbeth van de Grint en Karin van der Wilt van FALW, hebben de 
studenten zelf hele creatieve educatieve „GPS/PDA wandelingen” gemaakt, met ter 
plekke ontwikkeld multimediaal materiaal (o.a. audio, video). Vervolgens zag je de 
studenten, uitgerust met de nodige meetapparatuur, de routes van collega-studenten 
lopen en opdrachtjes uitvoeren. Een hele geslaagde dag. De wandelingen zijn 
binnenkort te zien op: http://www.biocaching.nl    
Meer informatie bij Els Scheringa e.scheringa@ond.vu.nl of Petra Fischer 
p.fischer@ond.vu.nl) 

ICT-tool 

114 ICTO (ICT in het 
Onderwijs) 
Universiteit van 
Amsterdam 10 
jaar 

Donderdag 19 juni 2008 

  
Uiteraard wil de ICTO-afdeling van de UvA hier feestelijk bij stilstaan en iedereen laten 
zien wat er in de afgelopen 10 jaar is gebeurd en wat er op dit moment wordt gedaan in 
de onderwijsinstituten. 
De doelgroep voor deze feestelijke dag is erg divers en bestaat uit docenten, ICT & O 
medewerkers, onderwijsdirecteuren, studenten, studiebegeleiders en alle andere 
belangstellenden, ook van de VU.  
  
Lokatie: UvA Roeterseiland, Gebouw A, Roetersstraat 15, Amsterdam4Locatie-

informatie 
  
Inschrijven:U kunt zich inschrijven voor deze dag via deze link:4Inschrijvingen 
  
Meer informatie:bij Marij Veugelers, Veugelers@uva.nl. Op de ICTO website ICTO UvA 

10 jaar! staat het overzicht en rooster van de UvA presentaties. 

Conferentie 
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115 presentatie over 
Sakai, open 
source 
leeromgeving 

Aansluitend op de presentatie over Sharepoint die door Teletop werd 
gegeven,organiseert het Onderwijscentrum VU een niet te missen bijeenkomst over 
Sakai, een open-source digitale leeromgeving. 
 
Deze presentatie zal worden gegeven door Wytze Koopal (voorheen werkzaam bij de 
Universiteit Twente, nu zelfstandig adviseur) en (onder voorbehoud) Frank Benneker 
(UvA). Wytze zal de algehele presentatie voor zijn rekening nemen en Frank zal ingaan 
op de situatie op de Uva. 
 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn op woensdag 18 juni, 10-12 uur; 
plaats wordt nog bekend gemaakt. 
 
Wij zien uw komst graag tegemoet! 
 
Zie verder: 
sakai-nl.blogspot.com  
www.sakaiproject.org  
www.koopaladvies.nl  
 
vriendelijke groet, 
 
Rob van Leeuwen 
Onderwijscentrum VU 

Onderwijscentrum 
VU 

116 Docenten zijn 
veel tijd kwijt om 
TV programma's 
te zoeken voor 
hun onderwijs. 
Dit is nu verleden 
tijd! 

Via ZoEp (Zoekprofiel koppelen aan Elektronische Programmagids) ontvangen 
docenten dit materiaal volledig automisch op maat in een eigen omgeving, direct 
toepasbaar voor hun onderwijspraktijk. 
 

Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om een account te krijgen op deze tool (hier zijn 
geen kosten aan verbonden). Bovendien helpen wij u om u binnen slechts 1 uur de 
functionaliteiten van ZoEp eigen te maken, waarna u zelfstandig aan het werk kunt 
gaan. 
 
GRATIS Workshops worden gegeven door medewerkers van het AVC en het 

Onderwijscentrum tussen 2 en 17 juni in de VU MediaXperience. Aanmelden kan via 
http://www.formdesk.nl/vuamsterdam/ZoEp  

ICT-tool 

117 Mini-tender: 
Toepassen van 
Sharepoint in een 
onderwijskundig
e omgeving 

GEZOCHT - WANTED 

Toepassing van SharePoint in een onderwijskundige setting 
(meer info over sharepoint: sharepoint of www.surfgroepen.nl) 
  
BELONING 

€ 2.000 tot € 2.500 
  
DOEL 

Inventariseren van praktische toepassingen van SharePoint als leer- en werkomgeving. 
  
BELONING 

Voor de indiener is er een bedrag van 2000 a 2500 € beschikbaar per goed afgerond 
project. 
CRITERIA 

·        het moet een "inspirerende" SharePoint toepassing zijn, gebaseerd op moderne 
opvattingen van het gebruik van ICT in het onderwijs 
·        de onderwijsmodule moet uitgevoerd en afgerond zijn voor 14 oktober 2008 
DEADLINE 

18 juni 2008 
MEER INFO 

https://www.surfgroepen.nl/sites/SPSIG/Minitender     
https://www.surfgroepen.nl/sites/SHAPE  
 
CONTACTPERSOON 

Alfred Hartoog 
Onderwijscentrum VU 
020 59 82 712 
a.hartoog@ond.vu.nl  

Ondersteuning 

http://www.sakaiproject.org/
http://www.koopaladvies.nl/
http://www.formdesk.nl/vuamsterdam/ZoEp
http://www.surfgroepen.nl/
https://www.surfgroepen.nl/sites/SPSIG/Minitender
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mailto:a.hartoog@ond.vu.nl


118 Voorlichting en 
Training eXamine 
versie 2.0 voor 
VU docenten en 
wetenschappelijk 
personeel op 19 
juni as 

Aanstaande donderdag 19 juni 2008 verzorgt het Onderwijscentrum VU een 
informatiedag met de mogelijkheid tot hands-on oefening voor VU docenten en 
wetenschappelijk personeel rondom het internet research en survey programma 
eXamine. 
 
De dag is bedoeld om een bredere groep docenten en wetenschappelijke medewerkers 
bekend te maken met online dataverzamelen en de wijze waarop het programma 
eXamine daarbij ingezet kan worden. Ook wordt besproken welke 
verantwoordelijkheden liggen bij de docenten, wetenschappers, studenten en andere 
ondersteuners. 
 
Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan rechtstreeks via DEZE LINK 
 
Meer informatie is te vinden via DEZE LINK 

ICT-tool 

119 Peer review in uw 
onderwijs: 29 mei 
en 12 juni 

De workshop bestaat uit twee dagdelen: Tijdens het eerste dagdeel zal dieper worden in 
gegaan op het theoretisch kader van peer review als werkvorm, aangevuld met 
praktijkvoorbeelden en interessante tips en valkuilen voor het gebruik van peer review 
en peer review-systemen in de onderwijssetting. In het tweede dagdeel kunt u aan een 
peer review toepassing voor uw eigen onderwijs werken, inclusief het voor uw 
onderwijstoepassing meest geschikte instrument, het ondersteunende software-
systeem. 
  
Data, locatie en tijd: 

Deze cursus bestaat uit twee dagdelen: 
Duur in uren: 3,5 
Donderdag 29 mei en 12 juni van 9.30 tot 13.00 uur 

Lokaal: 0E-37 
  
Naar inschrijfformulier 

Onderwijscentrum 
VU 

120 WORKSHOP 
Podcasting in het 
onderwijs - 22 
april 9.00-12.30 
uur 

SCRIJF JE NU IN! 
 > INSCHRIJFFORMULIER 

 
PODCASTING IN HET ONDERIJS 
 Via podcasts kan een grote verscheidenheid aan lesmateriaal worden ontwikkeld en 
verspreid (colleges, demonstratie), waarbij de docenten lesmateriaal beschikbaar 
stellen. Studenten kunnen op hun beurt opdrachten (via podcasts) maken en deze 
publiceren voor andere leerlingen of de docent. 
  
> Inleiding over het doel en gebruik van podcasts in het onderwijs met behulp van 

voorbeelden 
> Zelf een eigen podcast maken 
> Toepassing en toekomst van podcastst in het hoger onderwijs: wat zijn de do‟s en 

don‟ts 
 
Data, locatie, tijd 
> Duur in uren: 3,5 
> Dinsdag 22 april van 9.00 tot 12.30 uur 

> Lokaal: 0E-37 

Onderwijscentrum 
VU 

121 Gadget: Don't 
click it 

Can you resist to click? 

  
De website www.dontclick.it is een bezoekje waard. 
Bij een bezoekje aan de website hoef/mag/kun je niet klikken met je muis. 

Dit is een leuke en aparte ervaring!  

ICT-tool 

122 VERVALLEN! 
Videogebruik in 
het onderwijs 

De workshop 'Video gebruik in het onderwijs' is komen te vervallen. De eerstvolgende 
workshop is in het najaar 2008. 
  
meer info: g.los@ond.vu.nl    

Ondersteuning 

123 Uitnodiging 
Werkseminar 
„IMPULS Digitaal: 
onbeperkte 
mogelijkheden‟ 

Datum:        3 april 2008 
Locatie:       „De Eenhoorn‟ te Amersfoort 
 
IMPULS Digitaal is een project van handicap + studie/SURFfoundation waarin 
kleinschalige projecten (ID-Grassroots), gericht op digitale toegankelijkheid, worden 
gestimuleerd. In deze ID-Grassroots zetten medewerkers en studenten van instellingen 
voor hoger onderwijs ICT-middelen zinvol in om hun onderwijs digitaal toegankelijk te 
maken voor studenten met een functiebeperking. Alle 135 IMPULS Digitaal projecten 
zijn beschreven op de website van Grassroots (www.grassroots.nl)....Lees verder 

Conferentie 

http://www.dontclick.it/
mailto:g.los@ond.vu.nl
http://www.grassroots.nl/


124 Webstroom 
nieuwsbrief 
Maart 2007 

Recentelijk is de nieuwsbrief van Webstroom rondgestuurd aan alle abonnees.  
Geen abonnee maar wel geïnteresseerd: 
  
Webstroom nieuwsbrief, maart 2008  

  
De Webstroom nieuwsbrief staat ook deze keer weer vol met interessante nieuwtjes. 
Bijvoorbeeld over Medea, Myngle, Chumby, Mogulus, Jing, Viddix,….Nieuwsgierig 
geworden? Lees hem helemaal! 
Voor degenen die niet op de lijst staan: 
>   Webstroom Digitale nieuwsbrief Maart 2008 
>   Website webstroom 
>   Webstroom nieuwsbrieven 
  

Webstroom is de community die zich richt op de innovatieve inzet van video en 
videoconferencing in het hoger onderwijs. De community bestaat uit deskundigen uit het 
onderwijs, de AV-wereld en ICT specialisten. Webstroom wordt ondersteund door SURF 
en SURFnet. 
  
Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Mail listserv@nic.surfnet.nl met het commando: 
subscribe webstroomnieuws. 

Ondersteuning 

125 Google Earth op 
het Innovatium 

Op het Innovatium gaf Gerard Dümmer, van Domstad een demonstratie van Google 
Earth in de praktijk. Ter inspiratie begon hij met een filmpje over Google Earth:You tube: 
Variety of Google Earth Content 
  
Wil je meer te weten komen over de inzet in Google Earth, kijk dank op de volgende 
links: 
o      www.ictopschool.net/kennis/vraagstukken/0103  
o      werkenmetgoogleearth.nl 
  
Google Earth is down te loaden op earth.google.com 

ICT-tool 

126 SURFgroepen op 
Innovatium 

In het SURF project Kenniswerker in SHAPE, heeft men bedacht dat SURFgroepen op 
vier verschillende wijzen ingezet kan worden in het leerproces van studenten.  
  
De bijbehorende rollen staan in onderstaand schema. 
  
Samenwerken 

Documenten delen, Versiebeheer, Discussie, Planning, Agenda, Enquête, Externe 
toegang, Bronnen, Announcements, Communiceren, Chatten 
Knowledge building 

Kennisbank, FAQ, Relatiemanagers, Zoeksystemen, Wiki, Producten, Scoren van 
bronnen. 
Publiceren en Presenteren 

Wiki, Website Weblog, Video, Poster, Boek, Artikel 
Kennisontwikkeling 
Opdrachtontwikkeling 
Competentieontwikkeling 
Reflectie 

Digitaal portfolio, Weblog, White paper, POP, PAP 

ICT-tool 

127 Tutorialized Een website met allemaal handleidingen: www.tutorialized.com   
Ook gewoon MS Excel, Word en Powerpoint. 

Ondersteuning 

128 Wachtwoorden Sxipper kan al je wachtwoorden onthouden. Sxipper is een gratis Firefox add-on welke 
veel wachtwoorden voor je kan onthouden. Ervaar het zelf! 

 

129 Documenten 
delen op het web 

Het is steeds eenvoudiger op een plekje op het internet te krijgen waar je documenten 
op kunt slaan. 
  
Microsoft komt nu met Skydrive: 5 gigabite aan opslag ruimte. De documenten kun 
je:voor iedereen afschermenvoor iedereen toegankelijk makenvoor een 
specifiek persoon toegankelijk maken (Je kunt hier kiezen uit je MSN contacten) 
Het werkt perfect. Personen zonder hotmail.com of live.com account zijn wel verplicht 
om deze aan te maken om bij de gedeelde documenten te komen. 
  
Ook AOL heeft deze service:Xdrive. Daar krijg je ook 5GB opslagruimte. Zij hebben ook 
een desktop variant. Daarmee kun je documenten van je computer naar de Xdrive 
slepen. 
 
BinnenSURFgroepen is het natuurlijk ook mogelijk bestanden uit te wisselen. 

ICT-tool 

mailto:listserv@nic.surfnet.nl
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http://www.tutorialized.com/


130 Taaltoets VU – en 
het vervolg 

Docenten in het HO klagen vaak over taalfouten in werkstukken en scripties. 
Daarom voert de VU een universiteitsbrede taaltoets in. Het Taalcentrum-VU heeft deze 
toets samen met Onderwijscentrum VU ontwikkeld en de afname georganiseerd en de 
analyse uitgevoerd. Op het afgelopen Innovatium 2008 in Rotterdam is een presentatie 
gegeven over deze taaltoets aan een groep van ongeveer 25 deelnemers. Zij konden 
zelf een mini-versie van de toets maken. Daaropvolgend werd ingegaan op de 
inhoudelijke overwegingen achter de toets, de toetsinhoud en de technische aspecten 
van de toets. Aan het eind van de workshop werd ingegaan op de toekomst van de 
Taaltoets. Belangrijk daarbij was dat de VU bezig is om een universiteitsbreed taalbeleid 
te formuleren. Een Taaltoets zal daar dan een plaats in krijgen. Op dit moment zijn 
Taalcentrum-VU en Onderwijscentrum VU de voorbereidingen voor de volgende 
Taaltoets aan het maken. Het vergt een grote inspanning om deze toets bij zo'n 3000 
studenten af te kunnen nemen. Op 19 maart aanstaande zal de Taaltoets ook worden 
besproken met de Studentenraad. 
 
Meer info:Silvester Draaijer > s.draaijer@ond.vu.nl  

ICT-tool 

131  Innovatium 2008: 
Dwarsbalken en 
Zichtlijnen. 
Bouwen aan 
Onderwijsvernieu
wing 

Innovatium 2008 vond plaats op 4 maart jongstleden. De VU was ook vertegenwoordigd 
met een aantal workshops: 
Biocaching: niet alleen voor biologie! 

Sprekers: Liesbeth van de Grint (FALW) en Karin van de Wilt (FALW) 4Meer info over 
project 
Ontwerppatronen voor gesloten vragen 

Sprekers: Silvester Draaijer en Rob Hartog (Wageningen Universiteit) 
Bouw een peer review opdracht 

Sprekers: Janneke van der Hulst en Maartje van den Bogaard (Technische Universiteit 
Delft) 4Meer info over project 
Kennen hun nog wel schrijven? 

Sprekers: Silvester Draaijer, Eline van Straalen (Taalcentrum VU) en Jeanne Crijns 
(Taalcentrum VU) 4Meer info bij Blog Taaltoets VU 
 Bestemmingsplan met vrije kavels. Onderwijs met een wiki 

Sprekers: Yolande Spoelder (Letteren) en Eja Kliphuis (Hogeschool INHolland) 
 
Meer info:> www.innovatium.nl  
Voor een overzicht van de andere presentaties: kies „Programma‟ 

Conferentie 

132 NAP (Nationaal 
actieplan E-
learning)-
aanvragen 

Het Nationaal Actieplan e-Learning wil met de inzet van ICT aan twee doelen een 
bijdrage leveren: 
-         het verbeteren van de instroom in het hoger onderwijs 
-         het verhogen van studiesucces en het verbeteren van de kwaliteit van het hoger 
onderwijs. 
De deadline voor deze landelijke SURF-tender is afgelopen 5 maart verstreken.  
 
In totaal zijn er 22 voorstellen voor subsidie ingediend. De VU is bij acht voorstellen 
betrokken, bij drie voorstellen als penvoerder en de VU participeert in vijf andere 
voorstellen. 
 
In april is bekend welke voorstellen worden gehonoreerd. 

SURF-project 

133 Stemkastjes Wegens omstandigheden was het stemkaartjessysteem, welke u kunt lenen bij het 
Onderwijscentrum, een periode buiten gebruik. Op dit moment is het systeem met 32 
stemkastjes weer volledig werkzaam en te leen! 
 
Ook met studentgroepen groter dan 32 zijn de stemkastjes goed in te zetten. In grotere 
groepen kun je een stemkastje per 3 studenten gebruiken. Studenten vormen in deze 
drietallen een mening en brengen 1 gemeenschappelijke stem uit. Op deze wijze gaan 
studenten met elkaar in discussie. En dat is een effectieve vorm van leren.  
 
De stemkastjes zijn te reserveren via Onderwijsadviseur Michel Jansen 
m.jansen@ond.vu.nl. Op https://www.surfgroepen.nl/sites/stemkastjes staat de 
benodigde software, tips en een kalender met de beschikbaarheid.  

ICT-tool 

134 Portfolio 
Conferentie 
Denemarken 

Van 25 tot 27 februari 2008 vond de portfolio conferentie „At Vise Sig‟ plaats in 
Odense,Denemarken. 
De presentatie ging over eenSURFonderzoek naar de wijze waarop portfolio binnen 
universiteiten wordt gebruikt en wat we daarvan kunnen leren (uitgevoerd door het 
Onderwijscentrum VU: Janke Poortinga en Sanne Meeder). 
Voor de presentatie met de uitkomsten of meer info, stuur een mail naar Sanne Meeder: 
s.meeder@ond.vu.nl. 
Later dit jaar is de verwachting dat er een boek verschijnt over het gebruik van portfolio 
in Denemarken „A cross section of E-portfolio use in danish Education‟. 

Conferentie 
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135 UITSLAG: 
Grassroots 
Impuls Digitaal 
2007 (Vrije 
Universiteit 
Amsterdam) 

Er zijn in totaal 32 stemmen uitgebracht en als we dat vrij vertalen, kunnen wij als 
projectgroep concluderen dat in ieder geval 32 studenten/collega's (binnen en buiten de 
VU) de grassrootsbeschrijvingen hebben gelezen en dat is mooi! 
De bonusbijdrage van 500 euro gaat naar de Community SCHIB in blackboard. In de 
bijlage kunnen jullie zien hoe er gestemd is.  
  
De bonusbijdrage zullen wij investeren in ondersteunende hulpmiddelen 
(software/hardware) voor studenten met dyslexie, die wij zullen gaan uitlenen via het 
informatiecentrum van het Centrum voor Studie en Loopbaan.  
  
Donderdag 13 maart a.s. hebben wij met studenten van het studentenplatform 
SCHIB (Studenten, Contact, Hulp en Informatie bij Beperkingen) een workout in 
het sportcentrum en een lunch in het OZW-gebouw en dan vragen wij studenten 
om drie lootjes te trekken. Die middag maken wij de winnaars van een ... bon van 
vijftig euro bekend. Nog even wachten dus... 

  
Wij willen jullie hartelijk danken voor het lezen van de grassroots en het uitbrengen van 
jullie stem! 
  
Met vriendelijke groet, 
Anita, Marjolein en Manuela 
 
Aantal stemmen per Grassroots 

1. Testen softwareprogramma dat suggesties doet voor sneltoetscombinaties 
(RSI/CANS/beperkte arm- en handfunctie) 1 
2. Begeleiding cursisten van de cursus Taalverrijking voor studenten met dyslexie in 
blackboard en supervisie taalmaatjes in blackboard. 5 
3. Gebruik elektronische agenda in de begeleiding van studenten met het autisme 
spectrum stoornis. 3 
4. Onderzoek naar mogelijkheden online hulpverlening binnen de VU-websystemen. 2 
5. Testen voorleessoftware voor VU-website (studenten met dyslexie en een visuele 
beperking). 4 
6. Community Dyslexie in blackboard. 6 

7. Community Studiemaatjes in blackboard. 2 
8. Informatiecentrum als ontmoetings- en kenniscentrum op het vlak van studeren met 
een functiebeperking. 1 
9. Voorlichtingsbijeenkomsten digitale toegankelijkheid UBVU voor studenten met een 
functiebeperking. 1 
10. Testen lichtgewicht tekstverwerker, Alpha Smart Neo, voor studenten met een 
beperkte arm- en handfunctie. 3 
11. Literatuur uit de universiteitsbibliotheek digitaal toegankelijk voor iedereen 4 
Totaal aantal stemmen uitgebracht: 32 

Zie ook blog 28-2-2008 

Grassroots 

136 Eindrapporten 
Quickscan 
Sharepoint (UT) 

De Universiteit Twente heeft een grondig onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid 
van SharePoint in het onderwijs aan de UT.Follow this link 

Publicatie 



137 Grassroots 
Impuls Digitaal 
2007 (Vrije 
Universiteit 
Amsterdam) 

Breng je stem uit op de grassroots die volgens jou het verdient  
om een extra bonusbijdrage te krijgen van 500 euro! 

  
Maak kans op een van de drie bonnen (boekenbon, CD-bon, Irischeque)  
van 50 euro die wij gaan verloten.  

 
Tot 4 maart 2008  
Mail naar SCHIB: schib@dienst.vu.nl. 

  
Impuls Digitaal 

De Grassrootsronde 2007 van Impuls Digitaal zijn kleinschalige ICT-projecten om de 
digitale toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking te bevorderen. 
Op de VU zijn door medewerkers en studenten met een functiebeperking elf Grassroots 
Impuls Digitaal 2007 uitgevoerd. 
Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is geld beschikbaar 
gesteld om deelnemers te belonen voor hun inzet. De vergoeding is omgezet in 
hardware of software die de medewerker/student kan ondersteunen in zijn/haar 
werk/studie. 
  
Hoewel het opstarten van een grassrootprojectronde veel tijd en energie heeft gevergd, 
zijn we tevreden over de resultaten voor zowel de medewerker als een student met of 
zonder beperking.  
  
De volgende ICT-projecten zijn op de VU uitgevoerd: 
 

 UBVU onbeperkt digitaal toegankelijk 

 Community Studiemaatjesproject in Blackboard 

 Voorleessoftware VU-websysteem 

 Startpagina Dyslexie in blackboard 

 Uitbreiding activiteiten Informatiecentrum 

 GRF ronde 2007: voorlichting digitale toegankelijkheid UBVU 

 Gebruik elektronische agenda autismeproject 

 Testen programma Fitkey/EXmouse 

 Testen functionaliteiten en gebruik AlphaSmart Neo 

 Digitale psychologische hulpverlening; plan van aanpak 

 Revisie en begeleiding Taalmaatjes in Blackboard 
Laat ons weten wanneer je opmerkingen, aanvullingen en/of ideeën hebt (mail: 
schib@dienst.vu.nl) 
Het bevorderen van de digitale toegankelijkheid heeft bij het Centrum voor Studie en 
Loopbaan onze aandacht. We zijn echter heel erg geholpen met ideeën hierover van 
zowel studenten, docenten, studieadviseurs, studentendecanen en andere 
medewerkers.  

Grassroots 

138 Uitnodiging 
Werkseminar 
„IMPULS Digitaal: 
onbeperkte 
mogelijkheden‟  

Datum:        3 april 2008 
Locatie:       „De Eenhoorn‟ te Amersfoort 
 
IMPULS Digitaal is een project van handicap + studie/SURFfoundation waarin 
kleinschalige projecten (ID-Grassroots), gericht op digitale toegankelijkheid, worden 
gestimuleerd. In deze ID-Grassroots zetten medewerkers en studenten van instellingen 
voor hoger onderwijs ICT-middelen zinvol in om hun onderwijs digitaal toegankelijk te 
maken voor studenten met een functiebeperking. Alle 135 IMPULS Digitaal projecten 
zijn beschreven op de website van Grassroots (www.grassroots.nl). 
 
Op 3 april 2008 organiseren handicap + studie en SURFfoundation het middagseminar 
„IMPULS Digitaal: onbeperkte mogelijkheden‟. Dit seminar krijgt een praktische insteek: 
demonstraties van projecten en hands-on sessies met tools (audio en video). Met dit 
werkseminar laten we zien dat met een kleine aanpassing veel bereikt kan worden voor 
studenten met een functiebeperking. 
 
Het programma van het werkseminar begint met een lunch om 12.00 uur. Daarna zal 
Reni van Amstel: Mi(s)s Onbeperkt 2007, het seminar openen. Het programma duurt tot 
17.00 uur en vindt plaats in „De Eenhoorn‟  te Amersfoort (vlak bij het station). Voor de 
volledigheid hebben wij een routebeschrijving naar „ De Eenhoorn‟ bijgevoegd. 
Meer informatie en een impressie van het programma van dit werkseminar vindt u op de 
website van SURFfoundation. Inschrijven of aanmelden voor dit werkseminar kan nu via 
dit online inschrijfformulier. Het werkseminar heeft plaats voor maximaal 60 mensen. 
Dus wees er snel bij! 
De aanmelding is open tot 27 maart 2008. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Thora Arnadottir (Thora.Arnadottir@Handicap-
Studie.nl) en Ria Jacobi (jacobi@surf.nl). 

Conferentie 
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139 Welke trends 
voorzien experts 
voor in ICT en 
hoger onderwijs? 
Horizon Report 
2008 

Jaarlijks verschijnt het Horizon Report (PDF) dat de trends beschrijft voor nieuwe 
technologie voor hoger onderwijs, leren en creatieve expressie. Het rapport komt tot 
stand via continue onderzoek en medewerking van onder andere meer dan honderd 
experts uit onderwijs, bedrijfsleven en industrie. 
Lees verder op Surfspace.nl. 
Bron: SURFspace nieuwsbrief d.d. 27 februari 2008 

Publicatie 

140 Ontwerpen van 
digitaal 
leermateriaal  

Met digitaal leermateriaal is het mogelijk om een leerstofonderdeel gelijktijdig op 
verschillende manieren aan te bieden. Bijvoorbeeld gelijktijdig op het beeldscherm 
presenteren van een animatie, een dynamisch veranderende grafiek en een diagram. 
Deze aanpak heet multiple representations. Met gewone leerboeken is dit niet mogelijk.  
 
In onderzoek is nagegaan welke combinatie van representaties de beste leerresultaten 
geven. Deze inzichten zijn van belang voor ontwikkelaars van digitaal lesmateriaal maar 
ook van praktische betekenis voor docenten bij het kiezen van digitaal lesmateriaal. De 
resultaten van het onderzoek illustreren welke combinaties van representaties meer of 
minder effectief zijn. 
 
Lees de beknopte samenvatting van het proefschrift van Jan van der Meij (Universiteit 
Twente; promotor prof. dr. A.J.M. de Jong, 20-12-2007), getiteld "Ondersteuning voor 
leren met multipele representaties. Ontwerpen van simulatie-leeromgevingen". Lees het 
hele proefschrift. 
  
Bron: ICT op school E-zine #128 14 febr. 2008 

 

141 Online 
dataverzamelen: 
the easy way met 
Google 
Spreadsheets 

Google heeft een nieuwe feature toegevoegd aan google spreadsheets: add data to 
google spreadsheets using forms. 
  
Het is mogelijk om supersimpel een online formulier te maken waarmee inhoud 
toegevoegd kan worden aan een google spreadsheet. 
  
De URL van dat formulier kan toegezonden worden aan respondenten die ze vervolgens 
online invullen. Deze tool lijkt ideaal voor het maken en uitzetten van eenvoudige 
dataverzameling. Denk aan het inschrijven voor evenementen, een datum voor een 
bespreking plannen, inventariseren van ideeën etc. Het is daarmee een concurrent van 
bijvoorbeeld FormSite en in zekere zin van het veel ingewikkelder Microsoft InfoPath. 
  
Natuurlijk is het niet mogelijk om geavanceerde vragenlijsten te maken met 
sprongblokken, text-piping of meerdere pagina's. Maar voor de meeste toepassingen is 
dat ook niet nodig. 
  
Meer informatie is te vinden via: 
http://googlesystem.blogspot.com/2008/02/add-data-to-google-spreadsheets-using.html  

 

142 Innovatium 2008 
(dinsdag 4 maart) 

Dwarsbalken en Zichtlijnen. Bouwen aan Onderwijsvernieuwing 
 
Congresgebouw de Doelen, Rotterdam 

Het Innovatium is dé plek om vernieuwende ICT-projecten uit het hoger onderwijs te 
presenteren. De inspiratiebron voor het Innovatium 2008 is de wereld van de 
architectuur. Van het Innovatium 2008 maken wij een bruisende bouwplaats. 
We nodigen iedereen uit om aan deze dag mee te bouwen. Bewonder de staaltjes van 
ICT-bouwkunst die uw collega-instellingen in hun onderwijspraktijk toepassen! 
Misschien vormen die voorbeelden de blauwdruk voor u, om uw eigen bouwwerk te 
verstevigen. Ontdek hoe constructief dwarsverbanden tussen de Nederlandse 
hogeronderwijsinstellingen zijn, en hoe we deze kunnen gebruiken en versterken! 
Het Innovatium is een DOE-dag. Centraal staan de workshops over projecten van 
diverse hogescholen en universiteiten. Daarnaast is er een informatiemarkt die ruimte 
biedt om verschillende gereedschappen en producten van collega-instellingen uit te 
proberen. 
Programma 

Conferentie 

143 EMP-ronde 2008-
2009  

Tot uiterlijk 16 februari 2008 (deadline eerste concept)kunnen weer aanvragen 

worden ingediend voor de Educatieve Middelen Pool (EMP). 
 
De Educatieve Middelen Pool biedt de faculteiten een mogelijkheid om gebruik te maken 
van centraal gefinancierde projectmatige ondersteuning. Dit moet een impuls geven aan 
het opzetten en uitvoeren van innovatieve onderwijsprojecten in brede zin. Middels de 
EMP kan een beroep worden gedaan op de inzet van expertise van het 
Onderwijscentrum ten behoeve van projecten waar faculteiten een groot belang aan 
hechten. Vorig jaar zijn in het kader van de Educatieve Middelenpool 22 projecten van 
start gegaan. 
Voor alle informatie over procedure, thema‟s en wijze van aanvragen kunt u terecht op 
intranet: > EMP projectenronde  

EMP 
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144 Digitale 
Leerinfrastructuu
r VU  

Op de website Digitale Leerinfrastructuur VU treft u uitgebreide informatie aan over de 
digitale leerinfrastructuur op de VU zoals we die op dit moment op de VU kennen. Met 
digitale leerinfrastructuur bedoelen we de gereedschappen op het terrein van informatie- 
en communicatietechnologie (ICT) die binnen het onderwijs worden ingezet. Blackboard 
is een voorbeeld van een voorziening die deel uitmaakt van leerinfrastructuur, maar er 
zijn er nog meer. 
> Lees verder 
  
Zie ook blog 21 januari jl. 

ICT-tool 

145 Grassroots-
projecten van 
start 

Grassroots zijn kleinschalige ICT-projecten waarin docenten werken aan vernieuwing of 
verbetering van hun eigen onderwijs, op een manier die aansluit bij hun persoonlijke 
ideeën en behoeften. Dit resulteert voor docenten ook in een nieuwe leer- en 
onderwijservaring met de inzet van ICT. Middels persoonlijke begeleiding en een 
financiële tegemoetkoming van het Onderwijscentrum VU worden docenten gemotiveerd 
om hun project tot een goed einde te brengen. 
In december zijn de aanvragen binnengekomen bij het Onderwijscentrum. Dit heeft 
geresulteerd in 16 goedgekeurde projecten. De officiële aftrap vindt plaats op 7 februari. 
> Overzicht goedgekeurde Grassroots-projecten 2007-2008 

Grassroots 

146 Websites SALDO 
(SAmenwerkend 
Leren Digitaal 
Ondersteund) 
verplaatst 

Docenten die overwegen in hun onderwijs Samenwerkend Leren en ICT te gebruiken, 
doen er goed aan zich allereerst goed te oriënteren via de vrij toegankelijke kennisbank 
in het Nederlands en Engels voor docenten. Daar staat allerlei informatie, tips, maar ook 
mogelijke problemen die zouden kunnen spelen met daarbij oplossingen en voorbeelden 
voor een goede aanpak. De inhoud van die websites was eerst toegankelijk via een site 
van de Digitale Universiteit, maar sinds kort is de kennisbank toegankelijk via 
Surfgroepen. 
  
SALDO-site: 
> Nederlands 
> Engels 

ICT-tool 

147 Presentatie 
project 
Universitaire 
Lerarenopleiding 
(ULO) van VU 
Amsterdam bij 
Online Educa te 
Berlijn 

Deelname van de ULO aan het Kennisnetproject voor Lerarenopleidingen 
(http://lero.kennisnet.nl/) heeft afgelopen jaar nieuwe impulsen gegeven aan de ICT-
activiteiten van de docenten in opleiding (dio‟s). In november 2007 is dit project door 
Petra Fischer en Willem Hoekstra van het Onderwijscentrum gepresenteerd op de 
Online Educa te Berlijn: www.online-educa.com en “Teacher Training and the Use of 
ICT”. 
  
Good Practices van de dio‟s 

·        Webquest voor Klassieke Talen (door Linda van Maaren) 
·        Werken met Digitaal Schoolboard in de wiskundeles (door Saskia Kunneman) 
·        Webquest voor Nederlands – non-lineair keuzeverhaal (door Maartje Kunnen) 
·        Inzet van PDA en GPS in het biologie veldwerk (door Stefan Idema) 

Conferentie 

148 Minisymposium 
over Active 
Audience en 
Biocaching 

Een minisymposium met de volgende onderwerpen. 
Active Audience, Paul Dirckx (Fontys, PTH Eindhoven) 
Coachen op afstand met een oortje geeft student vertrouwen! 

De opmerkingen van de studenten liegen er niet om: "Een leerzame ervaring die wel 
even wennen is in het begin. Het heeft een meerwaarde doordat je directe feedback 
krijgt. Hierdoor kun je tijdens de lesuitvoering al bijsturen". "Je staat er niet alleen voor 
en er vallen geen dodelijke stiltes". "Er is meer sturing in het gesprek, je voelt minder 
druk en aanwijzingen blijven beter hangen". Kortom, het oortje levert volgens de 
studenten een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Biocaching ,Liesbeth van de Grint (VU Amsterdam) Bij Biocaching zijn mogelijkheden 

ontwikkeld om, gebruikmakend van mobiele en draadloze technologie, het aanbod aan 
biologisch veldwerk uit te breiden. Biocaching is geïnspireerd op Geocaching. Dit is een 
spel waarbij deelnemers met behulp van een GPS-ontvanger op zoek gaan naar een 
door een andere deelnemer verstopte schat. Studenten kunnen nu ook zelfstandig 
op pad, op zoek naar de biologische schatten van Nederland! 

Datum: 1 februari van 13.30 - 16.30 uur 
Locatie: F131, in het gebouw van Wis- en Natuurkunde van de Vrije Universiteit 
Amsterdam, de Boelelaan 1085, Amsterdam 
Programma 
13.30 – 14.00 uur Ontvangst eerste verdieping Spiegelzaal (C-gang Wis- en 
Natuurkunde gebouw) 14.00 – 14.10 uur Welkom door Liesbeth van de Grint (VU 
Amsterdam), F131 Wis- en Natuurkunde gebouw 
14.10 – 14.55 uur Active Audience, Paul Dirckx (Fontys, PTH Eindhoven) 
14.55 - 15. 25 Biocaching, Liesbeth van de Grint (VU Amsterdam) 
15.25 – 15.40 Pauze 
15.40 – 16.10 Biocachen met en oortje?, Joke Marinissen (WUR) U heeft vanmiddag 
kennis kunnen maken met een twee technieken, die u beide in het veld kunt gebruiken 
om veldwerkopdrachten te ondersteunen. Er zijn er nog een aantal meer. Maar welke is 
nu geschikt voor uw situatie, of wat kunt u docenten die u adviseert aanraden? Daarover 
gaat dit onderdeel van de middag. 
16.10 – 16.30 Hands on! 
Zelf een keer een oortje gebruiken of een biocaching wandeling maken op het VU 
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terrein. 
16.30 Borrel 
Graag tot 1 februari!, aldus Liesbeth van de Grint, Coördinator ICT & Onderwijs, 
Faculteit Aard- en levenswetenschappen 

149 Wiki in het 
onderwijs 

Op de site Educational wikis staat een schat aan informatie over hoe wiki gebruikt 
kunnen worden in het onderwijs! 
  
Zeer de moeite waard om deze website een bezoekje te brengen! 

ICT-tool 

150 Expresso - 
Instantly share 
Excel® 
spreadsheets 
online with 
eXpresso 

eXpresso is the easiest and best way to:Upload and share spreadsheets securely 

Collaborate online with real-time viewing and editing Track versions, automate audit 
trails, and perform comparisons Get alerts of changes and community activity  
Meer info op: www.expressocorp.com of Take a tour 

ICT-tool 

151 Disqus - The 
webwide 
discussion 
community 
where you carry 
your 
conversations 
with you 

Creeër online je eigen discussieforum met Disqus. 
  
Meer info op www.disqus.com of Take a tour. 

ICT-tool 

152 Beveiligd toetsen 
met Blackboard: 
de LockDown 
Browser nu ook 
te gebruiken 
zonder 
Respondus 

Vrijdag 11 januari 2008 heeft de Dienst IT een nieuwe building block op Blackboard 
geinstalleerd, die het mogelijk maakt om rechtstreeks via Blackboard aan te geven of 
een toets gebruik maakt van de Respondus Lock Down Browser (LDB) of niet. De 
LockDown Browser is een aparte internet browser die voorkomt dat studenten chatten, 
surfen, mailen etc. Voorheen kon het gebruik van deze LDB door docenten alleen 
worden geactiveerd in combinatie met het programma Respondus (zie: 
Onderwijscentrum VU: Respondus 
Voor docenten die al toetsen hebben klaargezet via Respondus in Blackboard is het 
mogelijk om het afdwingen van het gebruik van LDB via Blackboard zelf uit te zetten 
(dus zonder gebruik te maken van Respondus). 
Ook kunnen docenten een bestaande toets de LDB aanzetten zonder verdere 
gebruikmaking van Respondus. Als docenten dus een toets heben ontwikkeld (via 
Respondus of rechtstreeks in Blackboard) en ze willen hem via de LDB gaan afnemen, 
gebruik dan deze nieuwe tool om de toets voor de LDB te activeren. 
De tool is te vinden in het control panel van de cursus. Klik op de link "Respondus Lock 
Down Browser". 
Let op! Om de toets echt met de LDB af te nemen door studenten, moet natuurlijk wel 

de LDB op alle toetscomputers geinstalleerd staan. Aan deze manier van werken is 
niets veranderd! 
Let op! Het gebruik van de LDB of een gewone browser sluiten elkaar uit bij de 

toetsafname. Is de toets gemarkeerd voor gebruik van de LDB, dan kun de student de 
toets niet maken via een gewone browser, maar moet het via de LDB. Omgekeerd, als 
de toets NIET gemarkeerd is voor de LDB, dan werkt het invullen via de toets via de 
LDB ook niet en moeten de studenten de toets dus wel via een gewone browser 
invullen!  
Meer informatie over hoe het werkt vanuit het docentenperspectief, is te vinden via 
Respondus. 
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153 Uitzenden naar 
grote groepen: 
Surfgroepen 
Seminar modus 

Geweldig: je kunt nu via surfgroepen een College "uitzenden". 
De webconferencing functionaliteit in SURFgroepen wordt veel gebruikt voor 
teamvergaderingen. Er is nu ook de mogelijkheid om grotere bijeenkomsten online te 
faciliteren. Met de SURFgroepen seminarmodus kunt u presentaties en congressen 
online uitzenden. Tot 1500 parcipanten kunnen meekijken. 
Bekijken van devoorbeelden aanbevolen! 

ICT-tool 

154 Bijeenkomsten 
bij SURF 

Voor 2008 heeft SURF weer verscheidene bijeenkomsten gepland. 
Voor meer informatie, kijk op: SURFnet bijeenkomsten 

Ondersteuning 

155 Peer review in 
Blogs 

Een aardig verhaal in NRC van zaterdag 19 jan 2007. 
Zie bijgaande twee pdf's. 

ICT-tool 
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156 Digitale 
Leerinfrastructuu
r VU 

Digitale Leerinfrastructuur VU 

Op deze pagina's treft u uitgebreide informatie aan over de digitale leerinfrastructuur op 
de VU zoals we die op dit moment op de VU kennen. Met digitale leerinfrastructuur 
bedoelen we de gereedschappen op het terrein van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) die binnen het onderwijs worden ingezet. Blackboard is 
een voorbeeld van een voorziening die deel uitmaakt van leerinfrastructuur, maar er zijn 
er nog meer. Lees verder 
  
Applicaties: 

 Blackboard Learning and Community System - Digitale leeromgeving 

 Blackboard Content System - Digitale Portfolio 

 SafeAssignment 

 Respondus 

 Koppelingen 

 Questionbank - Studenten maken toetsvragen 

 Studiebegeleiding in beeld 

 Questionmark Perception - Toetsen en beoordelen 

 Examine 

 Dokuwiki 

 DiViDu 

 SURFnet Videotheek - Gebruik van multimedia 

 Stemsysteem 

 SURFgroepen 
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157 Uitleen digitale 
apparaten 

Het onderwijscentrum van de VU beschikt over een aantal digitale apparaten die voor 
onderwijsdoeleinden kunnen worden geleend. Stemkastjes zijn daar een voorbeeld van 
(zie vorige icto-blog). 
  
Op de surfgroep Stemkastjes vind je ook de overige apparaten. 

Ondersteuning 

158 Stemkastjes - 
Voting system 

Het Onderwijscenturm van de VU beschikt over een stemkastjes systeem dat te 
gebruiken is in uw onderwijs.  
  
Meer info:Stemkastjes 
  
Voor vragen of reserveren van het systeem kunt U contact opnemen met Michel 
Jansen, telefoon 59 82829 of m.jansen@ond.vu.nl   

ICT-tool 

159 Webstroom 
nieuwsbrief - 
december 2007 

Buiten is het koud en donker. Binnen straalt het beeldscherm. Het is de hoogste tijd voor 
de goed gevulde Webstroom nieuwsbrief van december 2007. 
  
Webstroom is de community die zich richt op de innovatieve inzet van video en 
videoconferencing in het hoger onderwijs. De community bestaat uit deskundigen uit het 
onderwijs, de AV-wereld en ICT specialisten. Webstroom wordt ondersteund door SURF 
en SURFnet. 
  
Aanmelden? Mail listserv@nic.surfnet.nl met het commando: subscribe 
webstroomnieuws. 
  
Voor volledige nieuwsbrief:Webstroom - december 2007 

 

160 DIVERSE 
Conference in 
Nederland   

Iedereen die meer wil weten of zelf wil bijdragen aan het toepassen van video of video 
conference in het onderwijs: een interessant en zomers vooruitzicht biedt de DIVERSE 
conferentie die van 1 - 3 juli 2008 gehouden wordt in Haarlem.   
  
Er gingen zes conferenties aan vooraf in diverse windstreken van de wereld en nu is het 
de eer aan Hogeschool INHOLLAND dit te organiseren.  
  
De conferentie komt voort uit een internationaal samenwerkingsverband met Engelsen, 
Canadezen, Amerikanen en Scandinaviers.  
  
De vier hoofdthema's zijn:  
- Pedagogy and Assessment (waaronder ook een sessie over de pedagogische theorie 
over het gebruik van video bij het leren)   
- Tools and content oriented applications 

- Project and cases: implementation and sustainability 
- People and technology, social aspects  
  
Bij de sessies worden zowel academic papers als best practises gepresenteerd.   
  
Je kunt tot 11 februari 2008 een abstract indienen van maximaal 250 woorden.  

Op de website is een format te vinden. Volg de link naar: 
www.INHOLLAND.nl/diverse2008  

 

mailto:m.jansen@ond.vu.nl
http://www.inholland.nl/diverse2008


161 Teachertube 
(onderwijsvariant 
van YouTube) 

Sinds 6 maart 2007 bestaat de onderwijsvariant van YouTube.com: TeacherTube.com 
  
Er staat veel educatieve video's op. Twee voorbeelden zijn: 
Podcasting in het onderwijs 
Narrations in Powerpoint 
De site is zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen! 
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162 Nieuwe 
medewerker: 
Alfred Hartoog 

Per 1 november is Alfred Hartoog in dienst gekomen van het Onderwijscentrum als 
Adviseur ICT en Onderwijs.  
Mijn achtergrond: Ik heb Wis- en Natuurkunde gestudeerd in Leiden, en heb me daar 
bezig gehouden met experimenteel onderzoek het naar het gedrag van superfluïde 
Helium. Hierna heb ik 28 jaar gewerkt bij het ruimtevaartbedrijf Dutch Space 
(www.dutchspace.nl). Daar ben ik begonnen met puur technische zaken zoals ontwerp 
en test van satellieten en raketten, later ben ik mij meer gaan bezighouden met de 
ontwikkeling van daarmee samenhangende ICT-systemen. Mijn laatste project bij Dutch 
Space was het implementeren van een internationale “Collaborative Environment” (op 
basis van SharePoint technologie) voor het ontwikkelen van simulatoren voor defensie. 
Bij het Onderwijscentrum zal ik me onder andere bezig houden met onderzoek naar de 
mogelijkheden van Sharepoint voor het onderwijs binnen de VU. 

Onderwijscentrum 
VU 

163 VU 
MediaXperience 

Een online kijkje in de MediaXperience? 
Webcam 1 Webcam 2 

Ondersteuning 

164 Strippenkaart Meer info: Strippenkaart-wiki Ondersteuning 

165 SURF: Via 
nieuwe tender 
vier miljoen euro 
beschikbaar voor 
e-learning 
projecten 

Het Nationaal Actieplan e-Learning is een initiatief van VSNU, HBO-raad, 
SURFfoundation en het Ministerie van OCW. De hoger onderwijs instellingen hebben 
gezamenlijk gekozen voor een focus voor deze nieuwe tender: het verbeteren van de 
instroom, en het verhogen van het studiesucces en de kwaliteit van het hoger onderwijs. 
Binnen deze tender is een bedrag van vier miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren 
van e-Learning projecten. 
In het Nationaal Actieplan e-Learning wordt voortgebouwd op eerder ontwikkelde 
methoden, technieken en tools, door succesvolle instrumenten te bundelen, door te 
ontwikkelen en breed te implementeren. Informatie, richtlijnen en criteria zijn te vinden 
op de website van surf (www.surffoundation.nl/nap). Deadline voor het indienen van 
voorstellen is 5 maart 2008. In een eerdere ronde van het Nationaal Actieplan e-
Learning en in eerdere rondes van de Onderwijsvernieuwingsprojecten van SURF heeft 
de VU met succes (mede) voorstellen ingediend. Graag zouden we de opgedane 
ervaringen gebruiken om tot één of meer kansrijke projectvoorstellen te komen. Wij 
verzoeken u om, als u ideeën heeft voor een projectvoorstel of al een projectvoorstel in 
ontwikkeling heeft, contact op te nemen met Gert-Jan Los, Onderwijscentrum (tel. 
85493, e-mail g.los@ond.vu.nl). U kunt zich ook tot hem wenden voor nadere informatie 
over deze tender. 

SURF-project 

166 Terugblik op de 
SURF 
Onderwijsdagen 
2007 

- Sessierondes:De sessies staan online op de website van deSURF Onderwijsdagen 
2007, ga naar het programma en klik op de sessie van je keuze. 
-Keynotes:Bekijk nu destreaming videos van de keynotesessies van Stephen Downes 
en Frank Go! 
-Blog:Bekijk nuGerard Dümmers visie op de SURF Onderwijsdagen 2007! 
-SURF Onderwijsdagen 2008:Noteer dan dinsdag 11 en woensdag 12 november 2008, 
Jaarbeurs Utrecht! 
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167 Blogging in het 
onderwijs 

Blogging, wat kan je ermee in je onderwijs? Docent Dr. Matthijs Wolters van de afdeling 
Management en Organisatiekunde van de Vrije Universiteit zocht naar een manier om 
zijn studenten aan het nadenken te zetten. Normaal zag hij alleen het eindresultaat en 
nu brachten de ruim 150 masterstudenten twee keer per week verslag uit van hun 
zoektocht naar antwoorden op relevante, maar lastige vragen zoals 'Hoe kun je een 
betrouwbare consultant worden zonder enige bedrijfservaring'? Inmiddels is het vak 
afgerond. De weblogs zijn te vinden viahttp://msquest.uniblogs.org  
  
Bij ACTA gebruiken studenten vanaf dit studiejaar een blog tijdens hun 
buitenlandstage. Ze doen verslag en delen hun kennis, ervaringen en belevenissen. De 
stages zijn te volgen via www.studieweb.acta.nl   
  
Blogs, een 'ict-gadget' met toekomst voor het onderwijs? Als het aan deze voorbeelden 
ligt wel! 
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168 Educause 2007: 
Information 
futures - aligning 
our missions 

Oktober 2007 was de jaarlijkseEducause conferentiein Seattle. Vanuit het 
onderwijscentrum zijn drie medewerkers naar deze conferentie gegaan: Carmen peters, 
Johan Oomen en Michel Jansen. Educause is een Giga grote conferentie waarbij ICT 
centraal staat binnen het onderwijs. 
  
Johan en Michel hebben in het kader van Webstroom een poster presentatie gehouden. 
Tevens hebben zij de gehele community van de Nederlandse delegatie ondersteund. 
Bijna alle sessie zijn verslagen in een wiki en voor een algemene indruk van de 
conferentie is een weblog gemaakt.  
  
Alles is na te kijken op www.edutrip.nl   
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169 Biocaching: op 
zoek naar 
biologische 
schatten in 
Nederland! 

Biocaching is een innovatieproject van Surf. In het project werken de Faculteit Aard en 
levenswetenschappen samen met het Spinlab, de Lerarenopleiding Biologie van Fontys 
Hogescholen, PTH, eveneens Fontys en Wageningen Universiteit en Research. 
In het project zijn mogelijkheden ontwikkeld om, gebruikmakend van mobiele en 
draadloze technologie, het aanbod aan biologisch veldwerk uit te breiden met een 
mogelijkheid waarbij studenten meer zelfstandig kunnen leren van en over 
veldobservaties.  
  
Geocaching 

Het project maakt gebruik gemaakt van de gedachte achter Geocaching 
(http://www.geocaching.nl/index/): dit is een spel waarbij deelnemers met behulp van 
een GPS-ontvanger op zoek gaan naar een door een andere deelnemer verstopte 
schat. De coördinaten van de schat worden op een website gepubliceerd. Soms moeten 
er in het veld extra opdrachten gedaan worden om de exacte coördinaten te 
bemachtigen. Zodra de schat gevonden is wordt dit door de deelnemer op de website 
gemeld, eventueel met een korte toelichting. Iedereen kan nieuwe schatten verstoppen 
en deze door anderen laten zoeken. 
  
Biocaching 

Bij Biocaching gaan de studenten op zoek naar biologische schatten op een 
vergelijkbare manier als bij Geocaching. Een mogelijk scenario voor de werkwijze ziet er 
als volgt uit: 
Via de websitebiocaching.nlkunnen studenten die bijvoorbeeld een excursie gemist 
hebben, zich (individueel) informeren over welke dieren en planten (de “biologische 
schatten”) zich in een bepaald natuurgebied bevinden. De gegevens over de 
aanwezigheid van deze dieren en planten zijn door docenten of andere studenten 
toegevoegd. Een kaart van het betreffende natuurgebied, inclusief alle informatie, kan 
worden overgezet naar een PDA. 
De studenten gaan individueel op pad in het natuurgebied. Door het raadplegen van de 
gegevens op de PDA kunnen zij zich oriënteren op de aanwezigheid van de diverse 
flora en fauna. Zij gaan in het gebied op zoek naar specifieke soorten (de biologische 
schatten). De docent ondersteunt via opdrachten dit zoekproces. 
Voor het scenario „excursie gemist‟ is gebruik gemaakt van een gratis applicatie 
Mscape, waarmee je vrij eenvoudig een GPS wandeling kunt uitzetten 
(http://www.mscapers.com) 
  
Voor het meerdaags veldwerk waarbij vegetatieopnames gemaakt moeten worden, is 
Mscape niet geschikt. Hiervoor gebruiken we Arcpad, een applicatie die ook door 
„professionals‟ gebruik wordt. De studenten verzamelen hun gegevens en slaan die 
meteen op in de PDA. Na afloop van het veldwerk analyseren zij de gegevens en maken 
daarbij gebruik van bijvoorbeeld een bodemkaart. 
 
Door op deze manier gegevens te verzamelen is het ook eenvoudig om verschillende 
jaren met elkaar te vergelijken. 
  
Biocachingwebsite 

De Biocachingwebsite geeft een overzicht van de gebieden waarvoor het afgelopen jaar 
„digitale veldwerken‟ zijn ontwikkeld. De website wordt voor 1 januari 2008 uitgebreid 
met een interactieve mapserver. Vanaf dat moment kunnen ook de routes gedownload 
en gebruikt gaan worden! 
Naast het toevoegen van nieuwe “biologische schatten”, biedt de biocaching website 
een forum waarin de studenten vragen kunnen stellen over hun eigen observaties of 
aanvullingen kunnen geven op de observaties van anderen. Op deze manier wordt 
gewerkt aan het ontstaan van een community of learners op het gebied van biologische 
schatten in Nederland. Het leren van elkaar staat binnen deze community centraal. 
  
Onder het motto Biocaching, niet alleen voor biologie, geven we op het Innovatium 
een workshop waarbij de deelnemers Mscape gaan gebruiken voor het maken van een 
architectuurwandeling rond De Doelen in Rotterdam en die wandeling vervolgens ook 
gaan lopen. 
  
Liesbeth van de Grint, projectleider Biocaching 
Karin van der Wilt, projectlid 

SURF-project 
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170 Sugababes & 
Superdudes in de 
collegebanken: 
wat verwacht de 
MSN-generatie 
van het 
universitair 
onderwijs? 

Tieners omarmen nieuwe technologieën. Ze communiceren via MSN of hun mobiel, en 
onderhouden hun netwerk via Hyves of Sugababes/Superdudes. Wat kunnen we 
verwachten als deze generatie de universiteit betreedt? En wat verwachten zij van ons? 
Welke nieuwe technologieën brengen ze mee en hoe kunnen we hiermee het onderwijs 
verbeteren? 
 
In drie plenaire sessies laten we zien hoe tieners omgaan met ICT, welke nieuwe 
toepassingen er zijn, en hoe jongeren deze nu al gebruiken in het voortgezet onderwijs. 
Daarna volgt een drietal parallelsessies: games en virtuele werelden in het onderwijs, 
Web 2.0 in het onderwijs, en een interactieve sessie waarin studenten hún visie geven 
op de toepassing van ICT in het onderwijs. 
 
De sprekers zijn: Alexander Schouten (ICTO / Communicatiewetenschap), Frank 
Benneker (ICTO), Henk van Zeijts en Frank Kresin (Waag Society), Renee Filius 
(Universiteit Utrecht), en Tom Thobe (Edicta / Kennisnet). De dagvoorzitter is Mark van 
den Berg (Digitale Bibliotheek UvA) 
  
Dit symposium vindt plaats op 20 november in het KIT / Tropenmuseum en duurt van 
13.00 tot 17.00 uur, gevolgd door een borrel. De toegang is gratis, maar er is slechts 
ruimte voor 80 deelnemers. Opgeven en meer info, mail naar a.p.schouten@uva.nl  

Conferentie 

171 Expertiseseminar 
online 
samenwerken op 
6 december 

Expertiseseminar online samenwerken op 6 december 
 

Voor docenten, onderzoekers, studenten, ICT-specialisten en beleidsmakers organiseert 
SURFnet een seminar over online samenwerken. Het onderwerp wordt van diverse 
kanten benaderd. Zo is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in SURFgroepen en 
wordt de inbedding van SURFgroepen in het onderwijs en onderzoek belicht via diverse 
praktijkcases. Op de demomarkt demonstreren leveranciers hun producten. 
SURFnet organiseert het seminar samen met twee gebruikerscommunities: Sharepoint 
Special Interest Group en de Sharepoint Gebruikersgroep. Zij presenteren hun visie op 
online samenwerken binnen het onderwijs en hun plannen voor 2008. 
 
Wanneer:    6 december 2007 van 13.00 tot 17.30 
Waar:         Mediaplaza, Jaarbeurs, Utrecht 
Kosten:      geenMeer informatie en het inschrijfformulier via:  
http://www.surfnet.nl/info/bijeenkomsten/bijeenkomst_content.jsp?objectnumber=197359  

 

172 Slotconferentie 
DiViDossier: 
Werken met 
streaming 
videodossiers 
voor begeleiding 
en beoordeling. 

Vrijdag 30 november 11.30-17.00 uur bij SURFnet in Utrecht 

  
Wat is de meerwaarde van streaming videodossiers in het Hoger Onderwijs? Hoe 
begeleid je studenten of hoe beoordeel je studenten met behulp van een multimediaal 
online dossier met videoclips & bronnen & reflectiecommentaar & reflectieopdrachten?  
  
Kom luisteren en kijken naar studenten & docenten die ervaringen presenteren én 
videodossiers laten zien. Wat leerden studenten door hun competenties in authentieke 
beroepssituaties (als leraar, arts, tandarts, dierenarts, spreker van een vreemde taal)  in 
beeld te brengen?  
  
Naast presentaties zijn er 3 workshops & 2 keynotes verzorgd door Ellen vd Berg 
(Hogeschool Edith Stein) en een Mystery Guest uit de UK. In het project werd voor de 
streaming videodossiers gebruik gemaakt van DiViDU.  
  
De ULO en ACTA doen vanuit de VU mee aan dit project.  
  
Zie voor meer info bijgaande flyer en voor het programma www.dividossier.nl  
  
Aanmelding: http://event.surfnet.nl/dividossier_30_november_2007.html 

 

173 Zotero - een 
concurrent voor 
EndNote en 
Reference 
Manager 

Zotero [zoh-TAIR-oh] is nieuwe freeware voor het verzamelen, managen en citeren van 

onderzoeksbronnen. Het is een Firefox extensie en is direct oproepbaar tijdens het 
browsen. Het opslaan en bewerken van bronnen word hiermee zeer gemakkelijk. Zotero 
kan een geduchte concurrent worden van programma's zoals EndNote en Reference 
Manager (zie o.a.site UBVU over EndNote en Reference Manager). Zotero heeft 
namelijk ook een MS-Word plug-in om bronnen direct in het Word document te plakken 
en bibliografiën te laten genereren. 
  
Als enige nadeel van Zotero kan genoemd worden dat het programma (nog) niet werkt 
met een server-database en dat de mogelijkheden voor het opmaken van de citaten en 
bibliografieën wat minder is uitgewerkt. 
  
Download de software gratis van http://www.zotero.org/. 

ICT-tool 
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174 Nieuwe 
Grassroots ronde 
van start 

Ook dit jaar biedt het Onderwijscentrum VU docenten de mogelijkheid een Grassroots 
project uit te voeren. Een Grassroots is een kleinschalig ICT-project waarmee de docent 
verbeteringen aanbrengt aan zijn eigen vak. Vanuit het Onderwijscentrum wordt 
ondersteuning aangeboden tijdens de projectuitvoering door middel van workshops en 
persoonlijk advies. Als het project succesvol is afgerond, ontvangt de docent 500 euro.  
Tot 1 december kunnen docenten een projectvoorstel indienen (van 2 a 3 A4's).  Welke 
projecten doorgaan, is eind december bekend. Er kunnen 25 docenten in aanmerkingen 
komen voor Grassroots ondersteuning. 
  
Meer informatie en een aanvraagformulier via 
http://www.onderwijscentrum.vu.nl/grassroots  

Grassroots 

175 Zoho Samenwerken met Zoho. 

  
Er is een nieuwe samenwerkingsomgeving: Zoho. Samen met anderen kun je aan 

documenten werken. Het assortiment documenten / mogelijkhede is erg groot:  
Tekstverwerken, spreadsheet, presentaties, databases, organizer, CRM, wiki, chat, mail 
en nog meer.  
  
De webomgeving is helder en eenvoudig te gebruiken. Je kunt mensen uitnodigen om 
aan jouw documenten te werken. Dit kan gelijktijdig. De mogelijkheden zijn zeer divers. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk om samen aan dia‟s te werken welke ook via Soho 
gepresenteerd kunnen worden. 
www.zoho.com  

ICT-tool 

176 Wikimedia 
Conferentie 
Nederland 

De Wikimedia Conferentie Nederland is een eendaags evenement op zaterdag 27 
oktober 2007 (Aristo, Amsterdam) over de sociale, maatschappelijke en technische 

ontwikkelingen op het gebied van wiki‟s. 
Meer info op: Wikimediaconferentie 
Programma 

Conferentie 

177 Masterstudenten 
FEWEB massaal 
aan het bloggen 

Je vraag je weleens afWaarom heeft iedereen zo'n hekel aan managers, met name in 

het onderwijs en de gezondheidszorg? Hoe weet een organisatie wat haar medewerkers 
weten?Kun je leren ondernemen? Hoe kun je een betrouwbare consultant.... lees hier 
verder. 
Weblog: http://msquest.uniblogs.org  

ICT-tool 

178 Taaltoets VU In de eerste maanden van dit collegejaar wordt op de faculteiten Rechten, Exacte 
Wetenschappen, Letteren en Economische en Bedrijfswetenschappen voor de eerste 
maal de Taaltoets afgenomen. Het doel van de Taaltoets is om te achterhalen hoe het 
gesteld is met de basistaalvaardigheden van eerstejaarsstudenten en instromende 
Master studenten. Het Onderwijscentrum VU biedt ondersteuning bij het realiseren, 
afnemen en analyseren van deze digitale toets. Meer dan duizend studenten moeten de 
toets afleggen. De toets wordt ontwikkeld en online afgenomen met behulp van het 
programma Questionmark Perception. Eind oktober zullen alle studenten de toets 
hebben afgelegd en zal een aanvang worden gemaakt met het analyseren van de 
resultaten. 
Voor meer informatie zie: Taaltoets VU 

ICT-tool 

179 VU 
MediaXperience 

VU MediaXperience is een hoogwaardige en stimulerende studeer-,  experimenteer- en 
leeromgeving die door een flexibele beheerorganisatie steeds in staat is in te spelen op 
de eisen van de continu veranderende doelgroepen en op ... Lees verder op VU 
MediaXperience.  
De presentaties, gekoppeld aan de powerpoints, van afgelopen week, zijn beschikbaar. 
Klik hier. 

VU 

180 EMP-middag van 
4 oktober 
geslaagd 

Ruim 50 deelnemers hebben afgelopen donderdagmiddag de bijeenkomst bijgewoond 
in het kader van de presentaties van de EMP-projecten 2006-2007. We zijn van plan 
jaarlijks begin oktober een plaats in te ruimen in de agenda. De presentatie van Marijk 
van der Wende over “Innovatie in het Hoger Onderwijs” en de presentaties van de 
verschillende EMP-projecten van 2006-2007 kunt u nog eens bekijken via: 
www.onderwijscentrum.vu.nl/emp. 

EMP 

181 “The fastest way 
to improve your 
English reading 
skills” 

Met Digitalent als online lespakket kunnen studenten hun engelse leesvaardigheid op 
een hoger niveau  brengen. De cursus bestaat uit lesmateriaal met oefeningen en een 
toetsmodule. De cursus is ontwikkeld met gelden van de Digitale Universiteit; het 
Taalcentrum VU leverde de projectleider van het DU-project. Meer info over hoe het 
werkt, watwordt geleerd en wat het kost, vindt u via www.academic-
reading.nl/demoofjeanne_crijns@taalcentrum-vu.nl. 

VU 

182 GOOD 
PRACTICE: 
Samenwerkend 
leren op afstand 

Bij FALW maakt een docent van de GIS-opleiding gebruik van Adobe Connect 
(voorheen Breeze) bij groepsopdrachten. GIS staat voor Geographical Information 
Systems. Ongeveer de helft van de studenten komt uit het buitenland. Deze studenten 
volgen het onderwijs op afstand. 
FALW heeft een EMP-voorstel ingediend, waarbij zij als doel hadden om het 
samenwerkend leren te bevorderen en meer afwisseling in het onderwijs aan te 
brengen.  
Naast individuele opdrachten maken de studenten nu ook een groepsopdracht. Het 
samenwerken tussen studenten vindt vooral plaats via Skype en E-mail. Het contact 
tussen de docent en de studenten vindt plaats via Adobe Connect.Meer informatie is te 
vinden op: Good Practice-website. 
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183 Peer Review als 
onderwijsvorm 

Het kan voor studenten heel leerzaam zijn om elkaars geschreven producten te 
reviewen. Daarom heeft het Onderwijscentrum VU twee computerprogramma‟s 
geselecteerd die „peer review‟ faciliteren: Turnitin en Espace. Komend studiejaar zullen 
beide programma‟s, die ieder hun sterke kanten hebben, uitgeprobeerd worden door 
een aantal docenten.  
Er is een workshop ontwikkeld voor docenten die peer review opdrachten willen geven 
aan hun studenten.  
 Het ontwikkelen van de workshop en de vergelijking van computersystemen voor peer 
review maken onderdeel uit van het SURF-project PROOF (Peer Review Online - 
Opschalen en Faciliteren),waarin het Onderwijscentrum VU samenwerkt met de 
Universiteit Utrecht en de TUDelft.  
  
Meer weten? Mail j.vanderhulst@ond.vu.nl of meld u aan voor de cursus „Peer review in 
uw onderwijs‟ op 23 oktober en 6 november. 

SURF-project 

184 DiViDossier – 
Stand van Zaken  

Begin september hebben weer een aantal net gestarte dio‟s van de ULO enthousiast 
ervoor gekozen, om in het komende studiejaar hun groei in de rol van uitvoeder in 
(bewegend) beeld te brengen door middel van een „verhaallijn‟ in DiViDossier, de 
assessmentmodule van DiViDu. In twee startbijeenkomsten hebben ze eerste 
videobeelden van eigen praktijksituaties geselecteerd, gemonteerd en in de nieuwe 
assessment-module van DiviDU gezet. Verder maakt een eerste peergroup gebruik van 
een doorontwikkelde reflectie-module.  
  
Tevens is er in september een terugkombijeenkomst geweest, waar drie februari-
starters hun groeiende „verhaallijnen‟ aan elkaar hebben laten zien. Een inspirerende 
middag, ook voor ons: de waardevolle feedback van de studenten zullen wij gebruiken 
bij het inrichten van onze nieuwe assessent-module. 
Meer informatie over DiViDu of over DiViDossier via e.scheringa@ond.vu.nl. 

ICT-tool 

185 Invoering nieuwe 
versie van 
Blackboard 
uitgesteld! 

Door technische problemen is het dit jaar helaas niet gelukt tijdig vóór aanvang van het 
nieuwe academisch jaar de nieuwe versie van Blackboard (release 7.2) operationeel te 
hebben. Nadat de problemen waren opgelost, was er onvoldoende tijd beschikbaar om 
de overige activiteiten zoals testen uit te voeren, waarna besloten werd de uitrol van de 
nieuwe versie uit te stellen. 
Invoering van een nieuwe versie vergt altijd een zeer zorgvuldige voorbereiding opdat 
het onderwijsproces hier geen hinder van ondervindt. Binnenkort zullen de faculteiten 
benaderd worden om te bezien welke datum / periode geschikt is om de invoering van 
de nieuwe versie te effectueren. 

Blackboard 

186 College-opnames 
online 

In het kader van het SURF project Triple L zijn 3 pilots geëvalueerd op de VU, de UvA 
en de HvA waarin video-opnames van colleges online beschikbaar werden gesteld voor 
studenten. In alle drie de pilots is gewerkt met een Mediasite set voor het creëren van 
zogenaamde „rich media‟, wat de video-opnames koppelt aan de gebruikte powerpoint 
slides, die dan in Blackboard worden gezet.In het verslagjeworden de 3 geëvalueerde 
pilotcursussen geëvalueerd. In het filmpje van Triple L is meer te horen over het waarom 
van collegeopnames online. 

SURF-project 

187 Wat is nieuw in 
Blackboard? 

Toch zijn er enkele andere belangrijke veranderingen en uitbreidingen in Blackboard 
aangebracht, zoals: facilitering werkgroepruimten in cursuswerkgroepen, extra manieren 
van inschrijving in een cursus, het kunnen kopiëren van de inhoud van hele 
cursusgebieden tegelijk (bv. het gebied „documents‟) uit de  cursus van vorig jaar naar 
de cursus van dit jaar, verbeterde handleiding voor docenten (ook in het Engels). Een 
uitgebreide beschrijving hiervan is te lezen op de supportsite van Blackboard “Wat is 
nieuw in Blackboard” :Blackboard VU 

Blackboard 

188 Studiebegeleidin
g in Beeld 

Het Onderwijscentrum VU heeft sinds de zomer nieuw instructief beeldmateriaal op de 
digitale schappen liggen „Studiebegeleiding in Beeld‟. Het materiaal omvat video 
opnames tussen student en mentor, studiebegeleider en videofragmenten van 
tutorbijeenkomsten. Bij de fragmenten zijn diverse gespreksstijlen in beeld gebracht. Het 
draait bij de videofilmpjes niet om „zo moet het wel en zo niet‟ maar meer om cursisten 
te stimuleren om na te laten denken wat hun eigen stijl van begeleiden is. Onderdeel 
van het materiaal zijn reflecties van student en begeleider op het gesprek. Het is 
toepasbaar bij oa professionaliseringstrajecten en intervisie rondom begeleiding in het 
onderwijs. Het materiaal is ontwikkeld door de DU waar ook de VU in de naam van Jaap 
Buning van FEW in geparticipeerd heeft. Omdat het Onderwijscentrum de licentie heeft 
aangeschaft kunnen VU medewerkers hier toegang toe krijgen door hun facultaire Bb-
ondersteuner te vragen om gekoppeld te worden aan de Blackboard Organization 
„Studiebegeleiding in Beeld‟. 

VU 

189 Kom ook naar de 
EMP – middag op 
4 oktober  

Op donderdag 4 oktober is het zover. Dan zullen de projecten van de Educatieve 
Middelenpool van het afgelopen jaar ( 2006-2007) hun resultaten en bevindingen 
presenteren. Het belooft een interessante middag te worden, we hopen ook op uw 
komst! De middag begint om 13.00 uur met een lezing van Marijk van der Wende en 
daarna vanaf 14.00 uur de presentaties van de uitkomsten van de 16 projecten. Meer 
info over het programma en de inschrijfmogelijkheid vindt u via: Aanmelden 

EMP 
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190 Symposia, 
Congressen, 
Studiedagen en 
Surfnet-
bijeenkomsten 

Uitnodiging:VU MediaXperience 5 oktober 09.00 – 17.30 uur 
 
De Wikimedia Conferentie Nederland is een eendaags evenement op zaterdag 27 
oktober 2007 over de sociale, maatschappelijke en technische ontwikkelingen op het 

gebied van wiki‟s. In het bijzonder gaat de conferentie over de projecten van Wikimedia, 
zoals de online encyclopedie Wikipedia. Het thema dit jaar is wiki’s en educatie.  Meer 

info: http://www.wikimediaconferentie.nl/ 
 
Surfnetbijeenkomsten (klik hier) 
·        Groepscommunicatie: workshop SURFgroepen (online samenwerken) 

·        Adobe Connect (voorheen Breeze) 
·        Herfstschool Video en Didactiek 24 – 26 september 2007 

Conferentie 

191 eXamine Het gebruik van de online surveytool eXamine van de VU neemt gestaag toe. Inmiddels 
zijn er 1740 vragenlijsten aangemaakt en zijn er zo'n 600 ontwerpers op het systeem 
actief. Ondertussen worden er door onderzoekers, docenten en studenten voortdurend 
nieuwe vragenlijsten aangemaakt en surveys afgenomen. Er is besloten om het gebruik 
van eXamine te continueren en intensiveren. Daarnaast heeft de VU inmiddels besloten 
om het product eXamine als centrale onderzoekstool voor het VU Centrum voor Internet 
Research (VUCIR) te gaan voeren. Meer informatie over het programma is te vinden via 
de voorlopige supportpagina's van eXamine voor de VU via 
http://docs.google.com/Doc?id=df3drvrm_4f4pv75. 

ICT-tool 

192 DIVERSE – 
Lillehammer 
(Noorwegen) 

27, 28 en 29 juni vond in Lillehammer, Noorwegen, DIVERSE2007 plaats.DIVERSE 
staat voor Developing Innovative Video Resources for Students Everywhere.Diverse is 
uitgegroeid tot een actieve community van experts op het gebied van gebruik van video 
in het onderwijs. Nederland was groots aanwezig op deze, informele, conferentie. Van 
de circa 120 deelnemers waren er 32 afkomstig uit Nederland. Door de Webstroom 
redactie is een video verslag gemaakt van de conferentie. Al deze video‟s en de video‟s 
van andere deelnemers zijn verzameld op www.youtube.com/group/DIVERSE2007. 
Vanuit het Onderwijscentrum VU gaven Els Scheringa en Janneke van der Hulst een 
presentatie over het gebruik van DiViDU binnen de lerarenopleiding. Ze lieten aan de 
hand van enkele voorbeelden zien hoe studenten van de lerarenopleiding feedback van 
elkaar vragen en krijgen op video-opnames van hun eigen lessen en gingen in op de 
verschillen tussen mondelinge feedback en online feedback. 

Conferentie 
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