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2. Training "Moodle 2.0 voor docenten" op donderdag 21 en vrijdag 22 juli 2011 

3. Training "Moodle 2.0 voor systeembeheerders" op donderdag 28 en vrijdag 29 juli 2011 

4. Verschillende pilots met e-learning in lager onderwijs 

5. Succesvolle Ecois-bijeenkomst 13 april 2011 

6. Ecois trainingsaanbod voor onderwijsinstellingen 

7. Signalement 

8. 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 Moodle 2.0 een aanrader 

Eind verleden jaar is Moodle 2.0 verschenen. Deze nieuwe versie van de gratis Elektronische 

Leeromgeving Moodle biedt een groot aantal verbeteringen en uitbreidingen. Ecois raadt 

onderwijsinstellingen die Moodle gebruiken aan om in de komende vakantieperiode over te 

stappen op Moodle 2.0. Ecois-cursussen zijn voortaan op Moodle 2.0 gebaseerd. 

De Elektronische Leeromgeving Moodle is in Suriname bij verschillende onderwijsinstellingen in 

gebruik. IOL en AdeKUS waren de eerste, later gevolgd door Educons, FHR en PTC. Verschillende 

andere instituten en ook trainingsbureaus overwegen momenteel om Moodle in te voeren. Met een 

Moodle website kunnen organisaties gemakkelijker communiceren met hun studenten, moeiteloos 

handouts en andere documenten distribueren (ook multimedia!), werkstukken laten inleveren en 

beoordelen, cijferboekjes bijhouden, toetsen laten maken en groepsactiviteiten zoals 

forumdiscussies of gezamenlijke woordenlijsten of wiki's laten plaatsvinden. Dat kan tijdens de les, 

maar ook in de vorm van huiswerk tussen de lesbijeenkomsten of zelfs als afstandsonderwijs (zonder 

fysieke bijeenkomsten). 

De Moodle software zelf is gratis, maar een instelling heeft wel een provider met een server nodig 

waarop de software geïnstalleerd wordt en via internet beschikbaar is. De gebruikers (studenten, 
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docenten, administratie en beheerder) hebben alleen een computer met internet nodig om met 

Moodle te kunnen werken. 

Moodle 2.0 is  een flinke stap voorwaarts. Veel van de bestaande mogelijkheden hebben 

verbeteringen ondergaan. Geheel nieuw is dat je nu kunt werken met individuele dynamische 

leerpaden. Docenten kunnen daarmee instellen onder welke condities studenten welke bronnen 

mogen inzien of activiteiten mogen uitvoeren. Je kunt zo bijvoorbeeld werken met verschillende 

niveaus. Studenten kunnen nu uitgevoerde activiteiten afvinken (of Moodle doet dat voor hen). Ook 

zijn meer interactieve werkvormen online mogelijk. Tenslotte is ook de look-and-feel aangepakt. Via 

een nieuwe serie "thema's" is een moderne en frisse opmaak te selecteren. De systeembeheerder 

kan deze bovendien gemakkelijker dan voorheen aan de lokale wensen aanpassen. 

Moodle 2.0 is nu ruim een half jaar beschikbaar. Veel instellingen in het buitenland zijn al 

overgestapt op de nieuwe versie. Voor een deskundige provider is dat een peuleschil. Voor de 

gebruikers is de nieuwe look-en-feel daarna wel even wennen. Daarom kan het overstappen het 

beste in een rustige periode plaatsvinden. Ecois raadt daarom de Surinaamse onderwijsinstellingen 

die nu met Moodle 1.9 werken aan om in de komende vakantieperiode over te stappen. Ecois zelf 

ging u voor. Sinds april draait www.ecoisonline.org op Moodle 2.0. 

Ecois biedt binnenkort weer zijn tweedaagse trainingen "Moodle voor docenten" en "Moodle voor 

systeembeheerders" aan. Deze zijn voortaan gebaseerd op Moodle 2.0. 

2 Training "Moodle 2.0 voor docenten" op donderdag 21 en vrijdag 22 

juli 2011 

Ecois geeft op 21-22 juli 2011 overdag zijn training "Moodle 2.0 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. 
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De training "Moodle 2.0 voor docenten" is bedoeld voor docenten en technisch en administratief 

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: 

1. Als "student" leert u leermateriaal op te halen, deel te nemen aan een discussieforum en chat-

sessie, en een werkstuk(je) in te leveren. 

2. 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. 

3. 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 2.0 voor docenten" vindt plaats op donderdag 21 en vrijdag 22 juli 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 Training "Moodle 2.0 voor systeembeheerders" op donderdag 28 en 

vrijdag 29 juli 2011 

ECOIS geeft op 28-29 juli 2011 zijn training "Moodle 2.0 voor systeembeheerders". De 

systeembeheerders leren vooral om hun eigen Moodle 2.0 site in te richten en aan te passen aan 

de wensen van de onderwijsinstelling. De training kost SRD 200 per deelnemer. 

De training "Moodle voor systeembeheerders" is bedoeld voor degenen die het functioneel beheer 

en het databeheer van een Moodle-systeem verzorgen. Het verdient aanbeveling om eerst de 

training "Moodle voor docenten" te volgen.  Elke deelnemer zit achter een computer en werkt deels 

via de Moodle site van ECOIS, deels via de eigen Moodle site (bij voorkeur met de toegangsrechten 

van systeembeheerder). 

Op de eerste dag komen aan bod: beschrijven van Moodle als systeem en als proces, installeren en 

updaten ervan, voorbereiden van een nieuw studiejaar, ondersteunen van docenten/ontwikkelaars, 

docenten/begeleiders en gebruikers in het algemeen. Onderwerpen op de tweede dag zijn: "runnen" 

van het systeem, afronden van een studiejaar, doornemen van de systeeminstellingen, opzetten van 

procedures, doornemen van beleidskwesties, en tot slot controleren of werkelijk aan alles gedacht is. 
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De trainers zijn Ton Wolf en Pieter van der Hijden. 

De training "Moodle 2.0 voor systeembeheerders" vindt plaats op donderdag 28 en vrijdag 29 juli 

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 

systeembeheerders" en uw naam. 

4 Verschillende pilots met e-learning in lager onderwijs 

Binnenkort gaan twee verschillende pilots met e-learning op lagere scholen van start. Het Peace 

Corps Suriname gaat samen met Unicef op scholen in het binnenland pilots uitvoeren met de 

bekende OLPC (One-Laptop-Per-Child) laptops. Ecois zelf voert met Telesur een pilot uit op één 

school in Paramaribo en later twee in het binnenland met tablet computers, i.c. de Skypad M5. 

Beide projecten verwachten dat vooral de prestaties op het gebied van taal en rekenen zullen 

stijgen. Dat gaat uiteraard goed onderzocht worden. 

 

De regering in Peru heeft meer dan 800.000 OLPC laptops besteld. 

Het One-Laptop-Per-Child (OLPC) concept bestaat al enkele jaren. Ook op Ecois-bijeenkomsten 

hebben de bekende groene laptopjes al vaker als blikvanger gefungeerd. Het zijn robuuste, 

energiezuinige computertjes met Linux als  besturingssysteem die onderling kunnen communiceren 

en via Wifi met de schoolserver en/of het internet. Ze zitten vol educatieve software en via Internet 

is er nog veel meer te downloaden. Het concept houdt in dat ieder kind een persoonlijke laptop krijgt 

en ook mee naar huis neemt. Daar gaan dan als vanzelf ook broertjes en zusjes en ouders (!) ermee 

aan de slag. Het OLPC-concept houdt ook in dat regeringen grote aantallen van deze laptops 

afnemen (zie afbeelding). Toch lukt het tegenwoordig ook om kleine series aan te schaffen. Peace 

Corps gaat nu samen met Unicef op enkele scholen in het binnenland met dit concept aan de slag. 

Ecois zelf gaat met Telesur een andere pilot uitvoeren. Eerst komt een school in Paramaribo aan de 

beurt en als dat allemaal goed gaat daarna twee scholen in het binnenland. De kinderen gaan 

gedurende enkele maanden een uur per dag met speciale computerprogramma's voor taal en 
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rekenen aan de slag. Ze maken daarbij gebruik van een tablet computer met Android als 

besturingssysteem. Het is de Chinese Skypad M5. Uit de pilot moet blijken of deze kinderen dankzij 

de computer sneller en beter leren dan leeftijdgenoten zonder computer. 

Het is eigen aan dergelijke onderwijsprojecten dat ze beginnen met enkele mensen die een idee 

(inspiratie) hebben. Zij weten dan anderen warm te krijgen voor het idee en zorgen dat het 

uitgevoerd wordt (existentie). Dat leidt tot bepaalde ervaringen bij leraren en leerlingen over het nut 

van dit alles (perceptie). Via metingen kunnen onderzoekers proberen te bewijzen dat die ervaringen 

kloppen (evidentie). En natuurlijk, het resultaat kan positief zijn als kinderen die met de ict-

toepassing werken het inderdaad beter doen dan kinderen zonder ict. Het kan echter ook negatief 

uitpakken of geen verschil uit maken. Kennisnet in Nederland heeft hier trouwens een aardig boekje 

over uitgegeven. Het heet "Opbrengsten van EXPO; tien experimenten met ict in het primair 

onderwijs" en is gratis te downloaden. Het beschrijft voor tien experimenten de cyclus van inspiratie, 

existentie, perceptie en evidentie en komt met soms verrassende resultaten. Het zou interessant zijn 

als beide pilots op een vergelijkbare wijze met deze cyclus en het onderzoek naar de resultaten om 

zouden gaan. 

Voor een eerdere beschouwing over OLPC Suriname zie ook: 

http://sofosconsultancy.wordpress.com/2008/12/24/olpc-one-laptop-per-child-in-suriname/. 

5 Succesvolle Ecois-bijeenkomst 13 april 2011 

Ecois heeft zijn jaarconferentie van 13 april 2011 op het laatste moment omgezet in een 

werkbijeenkomst. De 40 deelnemers kregen daar een geconcentreerde versie van het 

oorspronkelijke programma én veel tijd voor discussie. Spreekster was mw. Simons, voorzitter 

DNA. De 40 deelnemers gingen met een goedgevulde CD-ROM en veel nieuwe goede voornemens 

(waarvan sommigen al in vervulling zijn gegaan) naar huis. 

De voorbereidingen voor de Ecois jaarconferentie liepen gesmeerd. We hadden een prachtig 

programma samengesteld en met alle sprekers hun bijdragen goed op elkaar afgestemd. 
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Het oorspronkelijke conferentie-programma. 

Eén ding liep echter minder goed: het aantal betalende deelnemers bleef onder de maat. In overleg 

met onze eerste spreekster, mw. J. Simons, voorzitter DNA, hebben we toen de eendaagse 

conferentie omgezet in een korte en gratis werkbijeenkomst. Dat was een gouden idee. 

De oorspronkelijke sprekers kregen elk één minuut en één powerpoint slide de tijd en de ruimte om 

de essentie van hun presentatie over te brengen en daarmee een voorzet voor de discussie. Daarna 

hield mw. Simons een betoog over het belang van Onderwijs & ICT. In discussie met de zaal hebben 

we gezocht naar ideeën en mogelijkheden om onderwijs met ict in Suriname een flinke zet te geven. 

We zijn langs vier invalshoeken (visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur) 

gaan zoeken naar concrete veranderdoelen. 

Prioriteiten zouden het komende jaar moeten liggen op twee zaken: 
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• het betrekken van de leerkrachten bij alles wat we doen en te zorgen dat zij betrokken raken bij 

de nieuwe ontwikkelingen; 

• het zichtbaar maken voor het grote publiek wat ict voor het onderwijs zou kunnen betekenen. 

Een eerste concreet resultaat is er intussen al. Ecois gaat samen met Telesur een pilot bij enkele 

scholen uitvoeren op het gebied van taal en rekenen met ict (zie elders in deze nieuwsbrief).  

6 Ecois trainingsaanbod voor onderwijsinstellingen 

ECOIS heeft een uitgebreid trainingsaanbod samengesteld dat in-company kan worden uitgevoerd. 

Daarnaast blijft ECOIS ook open trainingen aanbieden, zoals "Moodle 2.0 voor docenten" en 

"Moodle 2.0 voor systeembeheerders". 

 Kennismaking • Leren & ICT in vogelvlucht; presentatie en discussie, 1½ uur; alternatieve 

onderwerpen: Moodle, Gaming, Cyberdam, Fab Labs. 

• Leren & ICT voor onderwijsmanagers; workshop, ½ dag, alternatief 

onderwerp: Moodle. 

• Moodle voor studenten; workshop, 1½ uur 

Professionalisering • Leren en ICT; update 2011; workshop, ½ dag, alternatieve onderwerpen: 

Moodle update, Gaming  update, digitale bronnen update 

• Leren & ICT voor docenten; training, 5 dagen 

• Moodle voor docenten;  training, 2 dagen 

• Moodle voor systeembeheerders; training, 2 dagen 

• Computergames ontwikkelen voor docenten (Gamescool.nl); workshop, 1 

dag + afstandsonderwijs 

• ICT-skills voor kenniswerkers; workshop, 3 dagen 

• Tekstverwerken; workshop, ½ dag, alternatieve onderwerpen: 

rekenbladen, presentaties, mind mapping, multimedia, literatuur zoeken, 

Google Docs, Google Earth/Maps 

Begeleiding / advisering • Opzetten van een e-learning project; workshop, 1 dag 

• Ontwerp je eigen Moodle-cursus; workshop, ½ dag 

• Leren uitvoeren van een e-learning project; workshop, 5 dagen 

• Beknopte review van een e-learning project; advies, ½ dag, alternatief 

onderwerp: een Moodle-website 

Toepassing • Tactec-plus – organisatieverandering; workshop, 1 dag 

• Dharadam – one week in a slum; game-sessie, ½ dag 

• HEX-game (R.Duke); bestuur een ontwikkelingsland; game-sessie ½ dag 

Projectwerk 

voorbeelden 

• Opzetten en begeleiden van de uitvoering van projecten 

• Inbrengen expertise (organisatorisch, didactisch, technisch) 
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• Communitybuilding 

• Ontwikkelen van beleid, idem van digitaal leermateriaal, idem van een 

Moodle-website 

7 Signalement 

Google over OLPC en Suriname  

Actuele zoekresultaten van Google over OLPC (One Laptop Per Child) en Suriname.  

Ketnet website zet kinderen aan tot creativiteit  

www.ketnet.be – is een website die kinderen aanzet tot creativiteit, bijvoorbeeld door middel van 

tekeningen of door quizzen. Hij is ontworpen door het Vlaamse TV-kanaal voor kinderen Ketnet.  

Het Klokhuis - web site waarmee kinderen zelf content kunnen creëren.  

www.hetklokhuis.nl is een site voor ontspanning en educatie met tal van mogelijkheden om inhoud 

te creëren, bijvoorbeeld door middel van SketchMaker en GameMaker. De site is ontworpen door 

Het Klokhuis, het Nederlandse educatieve TV-programma voor kinderen.  

Habbo Hotel: Maak vrienden, doe mee en val op!  

Virtueel hotel waar tieners, weergegeven door een persoonlijk karaktertje, kunnen rondlopen, elkaar 

ontmoeten en chatten. Daarnaast bestaat er ook een site, www.habbolive.nl, waar je met elkaar 

informatie óver Habbo kunt uitwisselen. Deze laatste site, gemaakt en onderhouden door drie 

tieners, heeft onlangs een Europese prijs gekregen.  

Gratis online workshops mediawijsheid, werken met video en digitaal leermateriaal  

Kennisnet biedt gratis online workshops die ook in Suriname redelijk via internet te volgen zijn. Op 

dit moment zijn beschikbaar: mediawijsheid voor lager onderwijs, werken met video voor VOJ en 

werken met digitaal leermateriaal voor VOS. 

Opbrengsten van EXPO; tien experimenten met ict in het primair onderwijs  

Publicatie van Kennisnet die voor tien experimenten met ict in het primair onderwijs de cyclus van 

inspiratie, existentie, perceptie en evidentie beschrijft én de positieve, negatieve of neutrale 

resultaten.  

EUROPA - Press Releases - Digitale agenda: Winnaars van de wedstrijd "Best children's online 

content"  

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, heeft prijzen 

uitgereikt aan de scheppers van de beste online-inhoud, slimme spelletjes, interactieve online-bladen 
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of websites voor kinderen van minder dan 12 jaar. Samen met Safer Internet Centres uit 14 landen 

heeft de Commissie 780 projecten ontvangen als reactie op de "Best children's online content" 

wedstrijd, die bedoeld is om de creatie van inhoud van hoge kwaliteit te bevorderen en het 

bestaande online-potentieel voor kinderen in de verf te zetten. De eerste wedstrijd stond open voor 

jongeren en volwassenen, ngo's, openbare instanties en bedrijven. Drie winnaars ontvingen prijzen in 

elk van de twee categorieën (jongeren en volwassenen). De winnaars kwamen uit België, Duitsland, 

Nederland en Polen.  

Telesur start VCE - Virtual Class Room E-Learn 

Telesur gaat een nieuwe dienst leveren: VCE - Virtual class E-learn. Deze dienst biedt de mogelijkheid 

aan onder meer onderwijsinstellingen en trainingscentra om vanuit verschillende locaties (nationaal 

en  internationaal) trainingen te verzorgen of te volgen via breedband internet gecombineerd met de  

spraakdienst (telefonie).  

Peacecorps en Unicef starten OLPC One-Laptop-Per-Child pilots in Suriname  

Het Peacecorps Suriname gaat samen met Unicef op vijf scholen in het binnenland prepilots met 

OLPC houden. OLPC = One Laptop Per Child.  

Geld verdienen via het spelen van games | B R I G H T  

Jongeren in ontwikkelingslanden kunnen een bestaan opbouwen door het spelen van online games 

en de daarbij inbegrepen diensten, ruil- en betaalmogelijkheden.   

8 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). 

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. 

*) 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). 


