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Gestart als Sharepoint SIG
 2007 SHAPE project, Sharepoint als

leeromgeving in hoger onderwijs: 8 
modulen in praktijk: WUR, van Hall, HU, 
Inholland

 Oprichting SIG, vertegenwoordigers vanuit
de instellingen

 Bijeenkomsten, seminars, 
 Mini-tender project, 8 modulen beschreven

en gepresenteerd op onderwijsdagen
 Contacten met MS o.a. SAMSAM



2009/2010

 Poging oprichting DLWO consortium: 
Vier hogescholen gaan nauw
samenwerken rond inzet van SP als
leeromgeving: HU, Fontys, HvA, 
Inholland

 Thema’s: Visie op DLWO, Governance, 
Technische en Functioneel beheer, 
Nieuwe trends als cloud ect.

 Poging mislukt: doorstart als DLWO SIG



DLWO als “programma”van SURF 

 Adviesrapport WTR
 Discussie wat kan/moet SURF doen op 

dit vlak?
 SURFgroepen: van succes naar

uitfaseren
 SURFfederatie (live@edu/Google)
 COIN
 DLWO SIG



Visie op DLWO

 Visievorming DLWO : Dit is het 
kernonderwerp van de SIG: Hoe zetten 
we ICT in binnen het onderwijs en de 
organisatie  ter verhoging van kwaliteit, 
effectiviteit en leer- en werkplezier, nu 
en in de  toekomst?

 Personal l.o. van student: vanuit “the 
cloud”



Governance
 Sharepoint is onderdeel van een complex 

samenstel geworden: portal, klassiek elo, 
backoffice: rooster, volg, stage, evaluaties
ect….

 Hoe beheer en organiseer je een DLWO 
omgeving op lange termijn zonder dat op 
de lange duur de transparantie vermindert 
en chaos op de loer ligtJuiste informatie

 Hoe “open” is de onderwijs omgeving? 
 Eigenaarschap van  informatie en 

beveiliging



Technisch en functioneel beheer

 De omgeving inrichten op flexibiliteit en 
schaalbaarheid. Met daarbij: gebruikers 
ondersteuning, inrichten en beschikbaar 
stellen van templates, handleidingen, 
cursussen, didactische ondersteuning 
op de werkvloer.

 Omgaan met life-cycle van sites en 
data.



Trends zoals “cloud” 

 Er verandert komende jaren veel waarin 
delen van de omgeving ook “in the 
cloud” beschikbaar komen. Wat zijn die 
mogelijkheden, wat zijn de 
consequenties, businesscases, licenties, 
rechten ect?  Wat zijn de ontwikkelingen 
op dit vlak bij de verschillende ELO 
platforms?

 Eigen omgeving van student?



Hoe?

 Mensen bij elkaar brengen, expertise 
delen

 Per thema 1 bijeenkomst per jaar
 Kennisbank op surfgroepen.nl
 Special Interest Group op Linked-in
 Actief binnen SURF bv surfspace

onderwijsdagen, ect
 Contacten met MS & partners



Contact?

 Website: 
https://www.surfgroepen.nl/sites/SPSIG/
default.aspx

 Linded-in: 
http://www.linkedin.com/groups?mostPo
pular=&gid=3247451

 Email                  
Nico.Juist@INHolland.nl
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