Special Interest Group Community Weblectures
Jaarplan 2013
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 verzorgen en
bevorderen van communicatie en kennisuitwisseling binnen en buiten de community, en het
volgen van trends en ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De community richt op drie
themagebieden: Techniek en Innovatie, Organisatie en Didactiek.
Een belangrijke ontwikkeling voor de community was de overdracht eind 2011 van de website
weblectures.nl. Deze website, tot stand gekomen tijdens het SURF NAP-project OASE, zal dé plek
worden waar informatie over het gebruik van weblectures voor het hoger onderwijs en over de
community te vinden is. Aan deze ontwikkeling is in het jaarplan een aparte paragraaf gewijd.

Organisatie

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
onderdeel van de organisatie die primair de ondersteuning van de activiteiten van weblectures
verzorgd. 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.
De denktank van de community voert de volgende taken uit:
organiseert bijeenkomsten
informeert leden over relevante ontwikkelingen en evenementen
zorgt voor kennisuitwisseling
promoot het gebruik van weblectures
promoot de community weblectures
bevordert internationale samenwerking
onderhoudt een gegevensbank met leden
onderhoudt contacten met SURF en SURFnet

1

Het kernteam bestond op 1 januari 2013 uit de volgende leden:
André Rosendaal, RUG, voorzitter (contact SURF, SURFnet; voorzitten bijeenkomsten;
communicatie)
Hans Bronkhorst, Bronkhorst Innovatieactiviteiten (internationale contacten, redactielid
weblectures.nl)
Werner Degger, UvA (evaluatie van bijeenkomsten)
Debbie Braakman, Saxion (informatie)
Kees van Kuijen, TU Delft (trendwatching)
Ivo Reints, SURFnet, secretaris (contactpersoon SURFnet, volgen relevant projecten)
Begin 2013 zal worden besloten of Esther Breuker (TiU), per 1 januari 2013 hoofdredacteur van
de site weblectures.nl, zal toetreden tot het kernteam of als extern lid regelmatig vergaderingen
van het kernteam zal bijwonen.
Het is de ambitie dat van iedere HO-instelling minimaal één medewerker lid is van de
community. Bovendien zou er per instelling een lid moeten worden gevonden dat fungeert als
contactpersoon namens die instelling. 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 drie 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 naar minimaal 260; het aantal Vlaamse leden groeit van 20 naar 30.
Er wordt geprobeerd binnen iedere instelling een contactpersonen te identificeren. In eerste
instantie gebeurt dat voor de instellingen die zich bij de website weblectures.nl aansluiten;
daarna volgen de overige instellingen.

Bijeenkomsten

Een aantal malen per jaar wordt er een bijeenkomst rond een bepaald thema georganiseerd, die
gedeeltelijk verzorgd wordt door een van de leden op zijn/haar instelling. 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 het programma van Dé
Onderwijsdagen 2012.
In 2013 zal het evalueren van bijeenkomsten via online vragenlijsten worden voortgezet.
Beoogde resultaten:
In 2013 hebben er minimaal 3 bijeenkomsten van de Community Weblectures
plaatsgevonden;
Elk van de bijeenkomsten wordt geëvalueerd aan de hand van een enquête.
Minimaal drie presentaties tijdens Dé Onderwijsdagen 2013 hebben weblectures als thema.
Er wordt onderzocht of er een bijeenkomst in Vlaanderen kan worden georganiseerd.
In de serie webinars die door WEBstroom wordt georganiseerd zal minstens één editie door
Weblectures worden verzorgd.
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Communicatie

Het kernteam gebruikt drie kanalen voor de communicatie met de leden: LinkedIn, SURFspace
en weblectures.nl. Begin 2013 wordt een communicatieplan waarin wordt aangegeven op welke
doelgroepen de community zich richt, wat de communicatiedoelen zijn, welke
communicatiemiddelen er zijn en hoe deze zullen worden ingezet. In het plan zal ook expliciet
worden uitgewerkt welke rol de site weblectures.nl in de communicatiedoelstellingen kan
vervullen.
Beoogde resultaten:
Afronden communicatieplan
Plaatsen van het communicatieplan op SURFspace en weblectures.nl
Aanwijzen redacteuren voor SURFspace
Aanwijzen moderatoren voor LinkedIn

Weblectures.nl

In de jaren 2009 – 2011 is het SURF NAP-project OASE uitgevoerd. Dit project richtte zich op het
onderzoeken van nieuwe toepassingsmogelijkheden van weblectures. Een van de meest in het oog
springende resultaten van het project is de website weblectures.nl, die gedurende het project is
gevuld met nuttige informatie over weblectures. Na afloop van het project is de site overgedragen
aan de community. Omdat deze niet de middelen heeft om de website zelfstandig te onderhouden
is door de voorzitter van Weblectures, samen met de projectleider van OASE, Leo de Jong, en de
voorzitter van WEBstroom, Chris Nieuwenhoven, en in nauw overleg met SURF en de Stuurgroep
OASE, een plan opgesteld voor het borgen van de website. Dit plan beoogt zowel de bestaande
inhoud te verbeteren als nieuwe inhoud toe te voegen. De hiervoor benodigde middelen en
menskracht wordt gezocht bij de voormalige OASE-partners en andere instellingen uit het hoger
onderwijs. Wanneer voldoende instellingen zich aansluiten bij deze plannen stelt SURF het
resterende deel van de subsidie uit het OASE-project beschikbaar. Een aanzienlijk deel van de
vereiste bijdragen was eind 2012 reeds toegezegd.
Vanaf 1 januari 2013 zal Esther Breuker van TiU hoofdredacteur van de website zijn. Een deel van
de huidige redactie zal haar taken in 2013 voortzetten. Daaronder Hans Bronkhorst, lid van het
kernteam. Met de hoofdredacteur worden afspraken gemaakt over haar rol binnen het kernteam.
Beoogde resultaten:
De voorzitter van het kernteam blijft actief betrokken bij de werving van instellingen voor
deelname aan de website.
Er worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen kernteam en redactie.
Het kernteam brengt de website onder de aandacht van instellingen en individuen.
De hoofdredacteur rapporteert eenmaal per jaar aan het kernteam, SURF, de stuurgroep
OASE en de aangesloten instellingen over de activiteiten die de redactie heeft ontplooid.

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.
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Overig

Op de volgende gebieden zal het kernteam bestaande activiteiten voortzetten of initiëren:
Internationalisering
Voortzetten en uitbreiden van de contacten met Vlaanderen
Voortzetten van de contacten met REC:all
Contacten aangaan met andere gebruikersgroepen zoals ViTAL (UK)
Trendwatching
Het volgen van relevante trends in binnen- en buitenland en het rapporteren hierover.
Samenwerking met andere SURF SIG’s
Tijdens bijeenkomsten van de community en andere evenementen, bijvoorbeeld Dé
Onderwijsdagen, worden aan weblectures verwante onderwerpen belicht door leden van
andere SIG’s.
Rapportage
Het kernteam initieert onderzoek, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van weblectures.
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