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ECOIS-nieuwsbrief januari 2011 

 

Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname 

Aan de abonnees op de gratis Ecois-Nieuwsbrief*)  

In deze nieuwsbrief: 

1. Training "ICT-skills voor kenniswerkers" start donderdag 3 februari 2011 ('s avonds) 

2. Training "Moodle voor docenten" start donderdag 3 februari 2011 (hele dag) 

3. Studie-avond "Gaming" op maandag 14 februari 2011 ('s avonds) 

4. Studie-avond "Het Computerlokaal" op maandag 21 februari 2011 ('s avonds) 

5. Studie-avond "Moodle" op maandag 28 februari 2011 ('s avonds) 

6. Voorlichtingsavond over cursus "Computergames ontwikkelen voor docenten" op maandag 4 
april 2011 ('s avonds) 

7. ECOIS-conferentie Onderwijs & ICT op woensdag 13 april 2011 (hele dag) 

8. Signalement - voor u gesignaleerde nieuws en interessante websites 

9. Over Ecois 

Redactie: Pieter van der Hijden, Marco Ligtvoet, Lucenda Plet, Ton Wolf. Centraal email-adres: 
info@ecoisonline.org. Website: http://www.ecoisonline.org.  

1 Training "ICT-skills voor kenniswerkers" start donderdag 3 februari 
2011 ('s avonds) 

Ecois start op 3 februari 2011 's avonds met de nieuwe training "ICT-skills voor kenniswerkers". De 
deelnemers verbeteren daarmee hun persoonlijk en professioneel gebruik van ICT. De 
programma's waarmee gewerkt wordt, krijgen zij ook mee voor thuisgebruik. De training kost SRD 
400 per deelnemer. Er zijn nog plaatsen vrij. 

Ecois richt zich niet alleen op het gebruik van ICT binnen het leerproces, maar ook op ICT als 
hulpmiddel voor onderwijsprofessionals en andere geïnteresseerden bij hun intellectuele 
werkzaamheden, privé of zakelijk.  

Door deel te nemen aan de training "ICT-skills voor kenniswerkers" leert u:  
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 een beter gebruik te maken van Office-applicaties (beoordelen van uw kennis en ervaring, 
"repareren" van tekorten in basis-vaardigheden, m.n. bij het gebruik van generieke office 
applicaties voor documenten, spreadsheets en presentaties); 

 mindmapping in te zetten voor een scala aan werkzaamheden (brainstormen, samenvatten, 
abstraheren, plannen en indelen van rapporten en presentaties); 

 internet-bronnen verantwoord te benutten (oefenen met zoeken, selecteren en beoordelen van 
(met name gratis) internet-bronnen); 

 de basis-concepten van systeemdenken toe te passen (conceptualiseren, herkennen van 
archetypes); 

 online samen te werken via moderne webtechnologieën (efficiënt en effectief werken met 
computerondersteunde hulpmiddelen); 

 uw virtuele netwerk te managen (oriënteren op de betekenis van ICT voor kenniswerkers, 
zorgen voor de eigen aanwezigheid op internet, gebruik maken van een virtueel netwerk). 

De training vindt plaats in een computerlokaal met Internet-toegang. De open source software die 
gebruikt wordt, krijgt men ook mee naar huis voor gebruik op de eigen (Windows) PC of laptop. De 
trainers zijn Pieter van der Hijden en Ton Wolf. 

De training "ICT-skills voor kenniswerkers" bestaat uit vier avondbijeenkomsten en twee dag-
bijeenkomsten. De avondbijeenkomsten vinden plaats op de donderdagen 3, 10, 17 en 24 februari 
2011 van 18-21 uur, de dagbijeenkomsten op donderdag 7 en vrijdag 8 april 2011 van 8.30-15 uur. 
Locatie: IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. ECOIS biedt de training voor SRD 
400 per deelnemer aan. U kunt zich HIER of via de Ecois-website (http://www.ecoisonline.org) 
inschrijven als deelnemer. U kunt vooraf contant betalen bij het IOL-secretariaat of via een 
overschrijving naar bankrekening 10.74.997 (DSB) of 151.89.533 (RBTT) van het IOL onder 
vermelding van "ECOIS ICT-skills" en uw naam. 

2 Training "Moodle voor docenten" start donderdag 3 februari 2011 
(hele dag) 

Ecois herhaalt op 3-4 februari 2011 overdag zijn training "Moodle voor docenten". Deelnemers 
gaan daarbij zelf aan de slag met het creëren en online brengen van leermaterialen en 
leeractiviteiten binnen deze elektronische leeromgeving. De training kost SRD 200 per 
deelnemer. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

De training "Moodle voor docenten" is bedoeld voor docenten en technisch en admministratief 
personeel dat met deze Elektronische Leeromgeving wil gaan werken. Eerdere ervaring met Moodle 
is welkom, maar niet vereist. Elke deelnemer zit achter een computer en werkt via de Moodle-site 
van Ecois! 

U leert met Moodle werken vanuit het perspectief van student, docent/begeleider en 
docent/cursusontwikkelaar: 
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 Als "student" leert u leermateriaal op te halen, deel te nemen aan een discussieforum en chat-
sessie, en een werkstuk(je) in te leveren. 

 Als docent/begeleider leert u online te communiceren met uw studenten, werkstukken te 
beoordelen, het cijferboek te hanteren, groepen in te delen en het leerproces te administreren 
en dynamisch aan te sturen. 

 Als docent/ontwikkelaar leert u materiaal online te zetten, webpagina's te creëren (mét 
multimedia!), online toetsen te maken, te werken met woordenlijsten en wiki's én cursussen 
systematisch te ontwerpen. 

De trainers zijn Ton Wolf en Pieter van der Hijden. 

De training "Moodle voor docenten" vindt plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 februari 2011, beide 
dagen van 8.30 u. (inloop) tot 15.00 uur. Locatie: IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, 
Paramaribo. ECOIS biedt de training voor SRD 200 per deelnemer aan. U kunt zich HIER of via de 
Ecois-website (http://www.ecoisonline.org) inschrijven als deelnemer. U kunt vooraf contant 
betalen bij het IOL-secretariaat of via een overschrijving naar bankrekening 10.74.997 (DSB) of 
151.89.533 (RBTT) van het IOL onder vermelding van "ECOIS Moodle voor docenten" en uw naam. 

3 Studie-avond "Gaming" op maandag 14 februari 2011 ('s avonds) 

Ecois organiseert op 14 februari 2011 een studie-avond over "Gaming". Deelnemers wisselen 
kennis en ervaring uit rond het ontwikkelen en toepassen van gaming voor onderwijs, training en 
policy development. De studie-avond is gratis. 

De studie-avond "Gaming" is bedoeld voor iedereen die professioneel betrokken is bij het 
ontwikkelen en/of toepassen van gaming/simulation bij onderwijs, training en beleidsvorming. 
Deelnemers aan de ISAGA Summer School (Paramaribo, augustus 2010) laten zien wat ze geleerd 
hebben. Hetzelfde geldt voor de deelnemers aan de recente Ecois-cursus "Computergames maken 
voor docenten". Samen bespreken ze hoe ze zich verder op deze gebieden willen bekwamen. 

Bij voldoende belangstelling komen er meer studie-avonden over "Gaming". Mogelijk kan het 
gezelschap uitgroeien tot een "werkgemeenschap" die samen aan de slag gaat. 

De studie-avond "Gaming" vindt plaats op maandag 14 februari 2011 van 17.30 (inloop) - 21 uur. 
Locatie: Get!T Training & Consultancy, Vergeetmijnietstraat #13, Zorg en Hoop, Paramaribo. 
Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. U kunt zich HIER of via de Ecois-website 
(http://www.ecoisonline.org) inschrijven als deelnemer. 

4 Studie-avond "Het Computerlokaal" op maandag 21 februari 2011 
('s avonds) 

Ecois organiseert op 21 februari 2011 voor de tweede keer een studie-avond over "Het 
Computerlokaal". Deelnemers wisselen kennis en ervaring uit rond onderwijs en ict. De studie-
avond is gratis. 
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De studie-avond "Het Computerlokaal" is bedoeld voor iedereen die professioneel geïnteresseerd is 
in ict op school. Het gaat daarbij om het juiste evenwicht te vinden tussen de infrastructuur 
(computers, netwerk, lokaal), didactiek & leermiddelen, deskundigheid van de leerkrachten en 
onderwijsvisie. De eerste studie-avond (oktober 2010) ging vooral over de infrastructuur; deze 
tweede gaat meer over visie en didactiek. De deelnemers brengen hun eigen kennis en ervaring in. 
Samen bespreken ze hoe ze zich verder op deze gebieden willen bekwamen. 

Bij voldoende belangstelling komen er meer studie-avonden over "Het Computerlokaal". Mogelijk 
kan het gezelschap uitgroeien tot een "werkgemeenschap" die samen aan de slag gaat. 

De studie-avond "Het Computerlokaal" vindt plaats op maandag 21 februari 2011 van 17.30 
(inloop) - 21 uur. Locatie: IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. Deelnemen is 
gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. U kunt zich HIER of via de Ecois-website 
(http://www.ecoisonline.org) inschrijven als deelnemer. 

5 Studie-avond "Moodle" op maandag 28 februari 2011 ('s avonds) 

Ecois organiseert op 28 februari 2011 een studie-avond over "Moodle". Deelnemers wisselen 
kennis en ervaring uit rond Moodle en maken kennis met de nieuwe versie Moodle 2.0. De studie-
avond is gratis. 

De studie-avond is bedoeld voor docenten en technisch en administratief personeel dat al met 
Moodle aan het werk is. Ze brengen hun eigen kennis en ervaring in. Samen bespreken ze hoe ze zich 
verder het gebied van Moodle verder willen bekwamen. 

Eén van de onderwerpen die aan bod komen is Moodle versie 2.0. Deze versie bevat veel zichtbare 
en niet direct zichtbare verbeteringen voor studenten, docenten en beheerders. Het is raadzaam om 
zich eerst goed in de nieuwe mogelijkheden te verdiepen, zodat de onderwijskundige meerwaarde 
optimaal benut kan worden. Op de studie-avond krijgen de deelnemers Moodle 2.0 te zien. 

Bij voldoende belangstelling komen er meer studie-avonden over "Moodle". Mogelijk kan het 
gezelschap uitgroeien tot een "werkgemeenschap" die samen aan de slag gaat. 

De studie-avond "Moodle" vindt plaats op maandag 28 februari 2011 van 17.30 (inloop) - 21 uur. 
Locatie: IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. Deelnemen is gratis, maar vooraf 
inschrijven is verplicht. U kunt zich HIER of via de Ecois-website (http://www.ecoisonline.org) 
inschrijven als deelnemer. 

6 Voorlichtingsavond over cursus "Computergames ontwikkelen voor 
docenten" op maandag 4 april 2011 ('s avonds) 

ECOIS organiseert op 4 april 2011 een voorlichtingsavond over de cursus "Computer Games maken 
voor Docenten". Deze cursus van het Nederlandse Gamescool zal bestaan uit 2 live bijeenkomsten 
en 6 online lessen van ongeveer 3 uur plus huiswerk. Het materiaal bestaat uit twee boeken en het 
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programma GameMaker. ECOIS verzorgt de live bijeenkomsten voor deelnemers in Suriname; zij 
betalen bovendien een gereduceerde prijs van SRD 400. De voorlichtingsavond is gratis. 

 

U wilt met games aan de slag bij u op school (naschool, culturele organisatie of gewoon met een 
groep jongeren)? In de cursus gamedesign voor leraren leert u hoe u een game ontwerpt, hoe u een 
game bouwt, hoe u de graphics en animaties van een game kunt maken, hoe u geluiden en muziek 
gebruikt in een game en hoe u dit didactisch allemaal kunt overdragen aan jongeren. Deze cursus is 
bedoeld voor docenten en in het algemeen voor mensen die met jongeren werken. Ook docenten in 
het tertiair onderwijs kunnen deze cursus gebruiken om een basis in gamedesign te krijgen. Zie 
ook: www.gamescool.nl. 

ECOIS biedt de cursus van Gamescool in Suriname aan. De normale prijs is EUR 300. Deelnemers in 
Suriname betalen slechts SRD 400! Op maandag 4 april 2011 vindt een gratis voorlichtingsavond 
plaats. Daar worden in overleg de data van de twee live-bijeenkomsten vastgesteld. 

De voorlichtingsavond vindt plaats op maandag 4 april 2011 van 17.30 (inloop) - 21 uur. Locatie: 
IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. Deelnemen is gratis, maar vooraf 
inschrijven is verplicht. U kunt zich HIER of via de Ecois-website (http://www.ecoisonline.org) 
inschrijven als deelnemer. 

7 ECOIS-conferentie Onderwijs & ICT op woensdag 13 april 2011 (hele 
dag) 

Ecois organiseert op woensdag 13 april 2011 zijn tweede jaarlijkse conferentie "Onderwijs & ICT". 
Het programma is nog in voorbereiding. De conferentie kost SRD 100 per deelnemer. De 
inschrijving is al geopend.  

ECOIS heeft deskundigheidsbevordering op het gebied van Onderwijs & ICT hoog in zijn vaandel 
staan. Eén van de uitingen daarvan is het organiseren van een jaarlijks congres over Onderwijs & ICT. 
De bedoeling daarvan is om onderwijsprofessionals in Suriname kennis te laten maken met nieuwe 
ontwikkelingen elders, om hen met elkaar hun Surinaamse ervaringen te laten delen en om via 
interactieve werkvormen daadwerkelijk met één van de aspecten aan de slag te gaan. Daarnaast 
krijgen de deelnemers een CD-ROM mee vol met documentatie, voorbeelden van leermiddelen en 
nuttige programmatuur.  

De tweede jaarlijkse Ecois-conferentie vindt plaats op woensdag 13 april 2011 van 8.00 (inloop) - 
14.00 uur. Locatie: University Guesthouse, Leysweg, Paramaribo. ECOIS biedt de conferentie voor 
SRD 100 per deelnemer aan. U kunt zich HIER of via de Ecois-website (http://www.ecoisonline.org) 
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inschrijven als deelnemer. U kunt vooraf contant betalen bij het IOL-secretariaat of via een 
overschrijving naar bankrekening 10.74.997 (DSB) of 151.89.533 (RBTT) van het IOL onder 
vermelding van "ECOIS-jaarconferentie" en uw naam. 

8 Signalement - voor u gesignaleerd nieuws en interessante websites 

Technific, Brabants voorbeeld van activiteiten rond jongeren en techniek 

Technific is het verbindingscentrum voor initiatieven en activiteiten van kennisinstellingen en 
bedrijfsleven op het gebied van techniek-promotie. Ook coördineert Technific evenementen waarbij 
kinderen en jongeren (4 - 20 jaar) techniek kunnen beleven en kunnen ontdekken. 

ICT en handenarbeid: de snijplotter 

Een snijplotter is een apparaat dat aluminiumfolie, vinyl, karton en andere dunne materialen kan 
uitsnijden. Je maakt een ontwerp met een speciaal computerprogramma en stuur het resultaat naar 
de snijplotter; even gemakkelijk als iets printen. Zoals een normale plotter met inktpennen werkt, zo 
werkt een snijplotter met mesjes. Er zijn al snijplotters te koop voor minder dan EUR 300; zie bijv. 
www.plot4fun.nl voor voorbeelden, gratis handleiding en ontwerpsoftware. 

Download gratis Lego Digital Designer, je virtuele bouwpakket 

Op de website van Lego Design-by-me is de gratis Lego Digital Designer te downloaden (PC en MAC). 
Hiermee kun je op het beeldscherm je eigen Lego huis (auto, monster, enz. enz.) ontwerpen. Je 
ontwerp kun je mailen naar vrienden of tentoonstellen en delen met iedereen. Tegen betaling stuurt 
Lego je een doos met alle benodigde steentjes plus een bouwhandleiding voor je eigen product. 
Vergeet niet om ook nog even een mooie ontwerp voor de doos te maken. 

Samen memo-stickers plakken met wallwisher 

Met WallWisher zet je snel een online memo-bord op waarop je samen met anderen stickers kunt 
plakken en schuiven. 

JISC ondersteunt Brits tertiair onderwijs met innovatie en ict 

JISC, ooit een afkorting voor Joint Information Systems Committee, inspireert het Britse tertiair 
onderwijs bij het innovatief gebruik van digitale technieken. De website bevat onder meer tal van 
gratis te downloaden onderzoeksrapporten op dit gebied. 

Gratis GameMaker downloaden op website YoYo Games 

Engelstalige website voor het spelen, maken en delen van computergames op basis van GameMaker. 
GameMaker is hier gratis te downloaden. 

Tijdschrift OnderwijsInnovatie van de Open Universiteit gratis te downloaden 
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Het Nederlandstalige tijdschrift "OnderwijsInnovatie" van de Open Universiteit is gratis te 
downloaden. Het verschijnt ieder kwartaal. Downloads vanaf 2003. 

Nieuwe site Mediasmarties is online gids voor kindermedia 

Mediasmarties biedt een overzicht van actuele tv-programma's, dvd's, websites en games. De leeftijd 
van het kind is het belangrijkste indelingscriterium. Bij de start stonden al 131 producten beschreven 
voor de leeftijden 0 t/m 6 jaar. Daar komen steeds nieuwe producten bij. In 2011 ook die voor 7-12 
jarigen. Het is de bedoeling dat ouders zich registreren en voor elk kind de geboortedatum opgeven. 
Mediasmarties kan dan zelfs van week tot week voor ieder kind een media-advies geven. 

Think before you Post 

NL website met speciale game om jongeren bewust te maken van de gevaren van Internet. 

Diploma Veilig Internet 

Kinderen zijn gemiddeld 2,5 uur per dag online. Internet biedt geweldige mogelijkheden, maar heeft 
ook onprettige aspecten. Kinderen kunnen deze problemen vaak niet zelf oplossen. Het Diploma 
Veilig Internet leert leerlingen met de risico's om te gaan. Het materiaal bestaat uit een serie lessen, 
gevolgd door een toets die leidt tot een diploma. 
 
De lessen zijn gericht op veilig internetgebruik. In zes hoofdstukken worden diverse thema's 
behandeld, zoals de gevaren van het verstrekken van privégegevens, chatten, e-mailen, downloaden 
en digitaal pesten. Het Diploma Veilig Internet is er in twee varianten: voor GLO klas 3 en 4 (NL groep 
5 en 6) (junior) en voor GLO klas 5 en 6 (NL groep 7 en 8). 

Vlaams spellenarchief met 10.000+ spellen 

Fysiek archief van 10.000 bordspellen die steeds meer online ontsloten worden incl. beoordeling en 
handleiding. De spellen worden niet uitgeleend, maar kunnen bekeken worden op de KHBO Campus 
te Brugge (België). 

Leraar24.nl 

Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren, bedoeld om u te ondersteunen bij het 
uitoefenen van uw beroep. Met Leraar24 kunt u zich op elk moment van de dag efficiënt en 
kosteloos informeren en verder groeien in uw vak. 

9 Over Ecois 

ECOIS is het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname. Het ECOIS-team bestaat uit: Pieter van der 
Hijden (pvdh@sofos.nl), Marco Ligtvoet (mjwligtvoet@hotmail.com), Lucenda Plet 
(p_lucenda@hotmail.com), Ton Wolf (a.j.g.wolf@gmail.com). 
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Het algemeen contactadres van Ecois is: info@ecoisonline.org. Vragen over bijeenkomsten kunt u 
stellen via administratie@ecoisonline.org. Inschrijven voor bijeenkomsten kan via onze website 
op http://www.ecoisonline.org. 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in maart 2011.  Daarin presenteren we het programma voor onze 
jaarconferentie van woensdag 13 april 2011. 

*) U ontvangt deze Nieuwsbrief (max. 6 maal per jaar) omdat u ooit aan onze bijeenkomsten heeft 
deelgenomen of omdat wij om andere redenen aangenomen hebben dat u in ons werk 
geïnteresseerd bent. Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat dan even per e-mail 
weten (administratie@ecoisonline.org). 


