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Inleiding 
Binnen de WEBstroom Community bestaat de mogelijkheid om deelcommunities in te richten 

op specifieke terreinen/thema’s, die kunnen ontstaan en weer verdwijnen op basis van de 
behoefte van het moment. Op dit moment is er één deelcommunity: de op 19 februari 2009 
opgerichte Community Weblectures. De community richt zich op het delen, bundelen en 

verspreiden van kennis over de toepassing van weblectures in het hoger onderwijs. Zij 
bevordert interdisciplinaire samenwerking op dit gebied door het organiseren van periodieke 
bijeenkomsten, het opzetten van een infrastructuur voor communicatie en kennisuitwisseling 
binnen en buiten de community, en het rapporteren over  trends en ontwikkelingen in binnen- 

en buitenland. De community richt op drie themagebieden: Techniek en Innovatie, Organisatie 
en Didactiek. 
 

Organisatie 
Het kernteam bestond  op 1 januari 2012 uit de volgende leden: 

 
 André Rosendaal, RUG, voorzitter (contact SURF, SURFnet; voorzitten bijeenkomsten; 

communicatie) 

 Hans Bronkhorst, Bronkhorst Innovatieactiviteiten (internationale contacten) 
 Werner Degger, UvA (evalueren bijeenkomsten) 
 Debbie Braakman, Saxion (informatie) 

 Kees van Kuijen, TU Delft (trendwatching) 
 Ivo Reints, SURFnet, secretaris (contactpersoon SURFnet, volgen relevant projecten) 

 

Activiteiten 
Algemeen 
Het Kernteam is aanjager van de verschillende activiteiten van de community. Na een 

heroriëntatie op de door SURFfoundation gefaciliteerde SIG’s (2010) is SURFnet aangewezen 
als het onderdeel van de organisatie dat primair de ondersteuning van de activiteiten van 
weblectures verzorgt. SURFnet benoemt daarom een contactpersoon als lid van het kernteam. 

Daarnaast worden de leden van het kernteam geworven uit de communityleden, waarbij 
gestreefd wordt naar vertegenwoordiging zowel vanuit het WO als het HBO. 
Het is de ambitie dat van iedere HO-instelling minimaal één medewerker lid is van de 
community. Bovendien zou er per instelling een contactpersoon moeten worden aangewezen. 

Deze contactpersoon kan zowel informatie uit de community binnen de instelling verspreiden, 
als aan de community rapporteren over ontwikkelingen die plaatsvinden bij de eigen instelling. 
 

Beoogde resultaten: 
 Het kernteam bevordert de deling, bundeling en verspreiding van kennis over de 

toepassing van Rich Media in het HO; 

 Het kernteam zorgt voor de focus op 3 themagebieden: Techniek en Innovatie, Didactiek 
en Organisatie; 

 Er is blijvend contact met SURFnet over ontwikkelingen bij SURFnet op Rich Media gebied; 
 Het aantal leden groeit (van 179 op 1 januari 2012) naar minimaal 220. 

 Er wordt een overzicht van ‘aangesloten ‘ instellingen gemaakt, en de overige instellingen 
worden actief benaderd en voorgelicht over de community.  

 Er wordt geprobeerd binnen iedere instelling een contactpersonen te benoemen. 

 



 

Bijeenkomsten 
Een aantal malen per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd, die gedeeltelijk verzorgd 
wordt door een van de leden, rond een bepaald thema. Een of meer van deze bijeenkomsten 

zal samen met WEBstroom worden georganiseerd. Het kernteam beijvert zich voor het 
opnemen van presentaties en/of workshops over weblectures in de agenda van Dé 

Onderwijsdagen 2012.  

Begin 2012 is voor het eerst aan de deelnemers van een communitybijeenkomst gevraagd via 
een vragenlijst feedback te geven over de inhoud van de presentaties. Het kernteam zal de 
bruikbaarheid van deze vragenlijsten evalueren.  

 
Beoogde resultaten: 
 In 2012 hebben er minimaal 3 bijeenkomsten van de Community Weblectures 

plaatsgevonden; 

 Het gebruik van de enquête tool wordt geëvalueerd. Er wordt besloten of deze blijvend zal 
worden toegepast. 

 Minimaal drie presentaties tijdens Dé Onderwijsdagen 2012 hebben weblectures als 

thema. 
 

Communicatie 
Het kernteam gebruikt drie kanalen voor de communicatie met de leden: LinkedIn, SURFspace 
en Twitter. Met name vanwege de vernieuwing van SURFspace bestaat de wens om een 

eenvoudig communicatieplan op te stellen, waarin beschreven wordt voor welke doelen deze 
kanalen gebruikt zullen worden, op welke manier, en door welke personen. 
 

Daarnaast zal de website weblectures.nl, die na afloop van het project OASE in 2011 is 
opgeleverd, aan de community worden overgedragen. In 2012 zullen hierover verdere 
afspraken gemaakt worden met de projectleider van OASE en SURF. De community krijgt 
z.s.m. een actieve rol in de redactie van de website. Een lid van het kernteam zal tot de 

redactie toetreden, en onder de leden zal worden geworven voor personen die regelmatig 
bijdragen willen leveren. 

 

Beoogde resultaten: 
 Opstellen communicatieplan voor gebruik van de verschillende kanalen 
 Aanwijzen redacteur voor SURFspace 

 Deelnemen aan besluitvorming over de toekomst van weblectures.nl. 

 

Professionalisering 
Het primaire doel van de community, delen, bundelen en verspreiden van kennis over de 

toepassing van weblectures in het hoger onderwijs, zal ook worden ondersteund door het 
(mede-)organiseren van workshops. Te denken valt o.a. aan de voortzetting van de in 2011 
samen met SURFacademy ontwikkelde workshop ‘Aan de slag met weblectures’. 

  
Beoogde resultaten: 
 Ondersteuning bij de organisatie van minimaal één landelijke workshop over weblectures. 

 

Overig 
Een aantal van de aandachtsgebieden van de community is in de afgelopen jaren nog 
onvoldoende ontwikkeld. Daarvoor worden in 2012 verder plannen ontwikkeld. Het betreft: 
internationalisering, trendwatching en samenwerking met andere SIG’s. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan: verzorgen van een internationaal seminar of webinar over weblectures; 
productie van een document over trends en discussie hierover; organiseren van een 
gezamenlijk event met een of meer andere SIG’ s over een gedeeld thema. 
 

Beoogde resultaten: 
 Ontwikkeling en uitvoering van plannen op bovengenoemde gebieden. 


