Jaarplan SIG Media & Education 2015
1) Thema

De SIG Media&Education is een open en actieve kenniscommunity die zich richt op (didactische)
videotoepassingen binnen hoger onderwijs. Het volgen van trends en innovaties en kennisdeling
hierover is een belangrijke activiteit.
Missie van deze SIG







Biedt een kennisplatform waar onderwijsondersteuners en onderwijsgevenden elkaar
ontmoeten en inspireren.
Richt zich zowel op de starter als de (ver)gevorderde bij de integratie van diverse vormen van
rich media integratie binnen het Hoger Onderwijs
Deelt kennis op (inter)nationaal niveau met zowel non-profit als profit organisaties en levert op
die manier een zinvolle bijdrage aan de EU-kenniseconomie
Verbindt experts op het gebied van didactiek, content, techniek en organisatie die zich
bezighouden met videotoepassingen in hoger onderwijs
Werkt zoveel mogelijk samen met andere SIG’s van SURF, nationaal en op EU- niveau
Verkent en signaleert op deze manier trends en ontwikkelingen

2) Doelstellingen SIG voor 2015
Het kernteam van deze SIG heeft zich tot doel gesteld om kennis op te bouwen en uit te
wisselen met leden van de SIG, op topics die actueel zijn bij medewerkers van hogere
onderwijsinstellingen die zich bezighouden met creatie in integratie van videomateriaal.
Onderstaande topics zijn gekozen voor dit jaar:
1.
2.
3.
4.

Docentprofessionalisering en ondersteuning bij creatie van videomateriaal.
Doorzoekbaarheid van videomateriaal
Inzet van videomateriaal door studenten
De toekomst van video

Om zoveel mogelijk leden van de SIG te bereiken, is gekozen voor een opzet van
bijeenkomsten waarmee wij zowel de ondersteunende medewerkers van hogere
onderwijsinstellingen bedienen, als de docenten en studenten, die geïnteresseerd zijn in
integratie van video in het onderwijs.
Dit is vormgegeven door een combinatie van lokale en online presentaties. Het online
onderdeel van bijeenkomsten on demand teruggekeken kan worden.
3) Activiteiten
Geplande bijeenkomsten:
 19 maart: docentprofesionalisering en ondersteuning
 16 juni: doorzoekbaarheid van video
 8 oktober: gebruik van video door studenten
 15 december: Future of video

1 van bovenstaande bijeenkomsten kan ism andere SIG worden georganiseerd, zoals bv
doorzoekbaarheid van video met SIG OER ihv hergebruik, of Future of video ism SIG Unwired
(ivm diverse wearables die op komst zijn). Dit stemmen wij zelf nog even af met de voorzitter
van de SIG’s.
Het werven van nieuwe partners voor het consortium Weblectures.nl. Ondersteunen van de
redactie van de website bij haar taken, waaronder het vernieuwen van de site.
4) Aanknopingspunten relatie SURF
Bij het plannen van bijeenkomsten wordt er rekening gehouden met bijeenkomsten die al zijn
ingepland door SURF. Het zou zeer op prijs worden gesteld als SURF de bijeenkomsten van
SIG’s ook in de overall planning meeneemt, om te voorkomen dat geïnteresseerden moeten
kiezen uit een meerdere events dat ingepland is op 1 dag.
5) SURFacademy
In het verleden zijn regelmatig bijeenkomst van de SIG i.s.m. SURFacademy georganiseerd.
Voor dit jaar denken we aan de bijeenkomsten rond ‘doorzoekbaarheid van video’ en/of
‘Future of Video’.
6) Cross-over met andere SIG’s
Met de SIG’s Open Education en Unwired zijn in het verleden al gezamenlijke bijeenkomsten
georganiseerd.
Doorzoekbaarheid van video is wellicht interessant voor de SIG OER ivm (automatische)
uitbreiding op indexering en metadatering.
Future of video is wellicht interessant voor de SIG Unwired ivm stijgende lijn tav bekijken van
videomateriaal op mobile devices en op locatie (voor onderwijs- en onderzoektoepassingen).
7) Communicatiemiddelen
Deze SIG maakt gebruik van LinkedIn, om lid te worden van de SIG, maar ook voor het
uitzetten van nieuwsberichten.
SURFspace en Twitter worden gebruikt voor aankondigingen. Direct mails worden ingezet
wanneer er behoefte is om een aantal mensen gericht te benaderen (surveys of input voor
bijeenkomsten als voorbeeld).
De omgeving van www.weblectures.nl is hét platform van de SIG. Hierop staat alle informatie
over de SIG, incl. aankondigingen en achtergrondartikelen. Eveneens is dit de omgeving waar
verslagen staan van bijeenkomsten, inclusief on demand presentaties van online events.

8) Organisatie van de SIG
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Achterban van de SIG
De SIG heeft momenteel 78 leden,met name ondersteuners van HO-instellingen. WEBstroom
en Weblectures hadden voor de samenvoeging 600 resp. 300 leden (waarvan er 160 lid
waren van beide SIG’s).



Vergaderfrequentie van de SIG
Het kernteam van de SIG komt bijeen op onderstaande data:
-

17 februari
12 mei
24 september
5 november

