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TRENDWATCHING AGENDA

WWW.surf.nl/bijeenkomsten

7 februari
7 gratis tools voor digitaal toetsen

28 februari 
surf research and innovation event

WWW.surf.nl/surfacademy 

31 januari
seminar groene ict en duurzame 
ontwikkeling in hoger onderwijs

7 en 8 februari
beveiligingsconferentie surfcert & 
surfibo

 @surf_academy

bekijk Het actuele aanbod  

juditH van Hooijdonk:
open onderWijs?  
geWoon doen!
open is de toekomst, dat lees ik in 
publicaties over Het nieuwe leren, 
Het nieuwe Werken, Het nieuwe 
organiseren. kenniswerkers delen in 
openheid kennis en ervaring. en dan 
gaat het over open content, open 
courseware, open data, open stan-
daarden, open source, open access, 
een open mind… maar waarom zie  
ik van dit gedachtegoed van ‘share, 
remix en reuse’ zo weinig terug in  
de praktijk van alledag?

early adopters binnen onze hoge-
school gebruiken tools zoals weblectu-
res en videoconferencing, en zetten 
interactieve werkvormen in als stem-
men tijdens de les en bij games, wiki’s 
en blogs. Voor hen is het echter niet 
vanzelfsprekend om deze ervaring via 
social media te delen. dat geldt ook 
voor het online vrij beschikbaar stellen 
voor (her)gebruik van de door hen  
ontwikkelde leermaterialen. dat vind  
ik zo jammer, want er is zoveel moois 
te delen. 

gebruiken, leren, delen
Voor mij is open kennis delen via  
blogs en diverse sociale netwerken 
onderdeel van mijn werk, leren en 
leven. Het heeft mij persoonlijk al veel 
gebracht in de vorm van contacten  
en kennis. ik gebruik, ik leer en ik deel. 
deze positieve ervaring en al mijn  
kennis wilde ik ook delen met mijn  
collega’s. Blog, twitter en yammer  
bleken hiervoor nog niet de juiste  
middelen. daarom sturen we sinds  
kort wekelijks een e-mail met korte 
nieuwsflitsen op het gebied van  
digitale didactiek en gaan we elke  
dinsdag naar de faculteiten. dit heeft 
wel resultaat.

innovatiekracht
docenten, zo is mijn ervaring, willen 
graag leren, maar niet iedereen weet 
goed waar te beginnen. Het aanbod 
van social media-tools is overweldi-

gend. ik adviseer meestal één tool te 
kiezen ‘die bij je past’. Heb je niets met 
Facebook of twitter, zet het dan niet  
in. Bij een vraag over inzetten van Prezi 
laat ik ook zien dat Slideshare een plat-
form is waar je PowerPoint kunt delen. 
ik informeer over handige apps bij het 
inzetten van tablets. 

Zo leren we samen veel bij. Zouden  
we deze ervaringen ook delen via een 
platform als yammer dan zal de inno-
vatiekracht toenemen. daar ben ik van 
overtuigd. Het is een kwestie van doen! 

over judith van Hooijdonk
Judith van Hooijdonk is i-adviseur  
bij Zuyd Hogeschool. Volg haar via 
haar blog (2bejammed.org) of twitter  
(twitter.com/jujuutje)
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