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Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs

NIEUWE MEDIA
Het fenomeen Weblog
In Onderwijs en Gezondheidszorg nummer 1, 2005 werd in het artikel ‘Zin en onzin van leren met ICT’, de vraag gesteld waarom het
primaire proces zo achterblijft in vernieuwend ICT-gebruik. Deze
vraag rees naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door
Marijke Kral en Dana Uerz, waarbij 7 jaar lang de invoering van
ICT in de BVE-sector is onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat
de innovatiestrategieën bij invoering van ICT niet aansluiten bij
de belevingswereld van docenten (en studenten?).

Niet of slecht communiceren is een van de oorzaken, alsmede het
niet aansluiten bij de verwachtingen van de docenten, nl. dat ICT
een belangrijke bijdrage kan leveren op onderwijsinhoudelijk gebied.
Prima aanleiding om maar eens iets te schrijven over een vrij recent ICT-fenomeen: de weblog. Zoals het woord al doet vermoeden heeft het te maken met het web en logboek. Een weblog (ook
wel blog genoemd) is een soort dagboek op internet dat door iedereen te benaderen is en waarop iedereen kan reageren. Het kan
persoonlijke dingen betreffen, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Het gebruik van weblogs in het onderwijs staat nog in de kinderschoenen. Onlangs (augustus 2004) verscheen een afstudeerscriptie van Elmine Wijnia ‘Een goed gesprek onder miljoenen ogen: het weblog als knooppunt voor on-line interactie’ (http:
//elmine.wijnia.com/weblog/archives/scriptie_elminewijnia.pdf).
Volgens haar ‘scheppen weblogs de omstandigheden voor een
ideale gesprekssituatie. Het weblog is een communicatiemiddel
dat de drie informatieverkeerspatronen consultatie, registratie en
conversatie integreert, waardoor het weblog met recht een nieuw
medium genoemd mag worden. Het weblog vormt een brug tussen de traditionele webpagina en het internetforum’.
Een weblog maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze langere
stukken tekst, voorzien van audio, video en afbeeldingen te publiceren. Een weblog kan gebruikt worden voor verslagen, fotoreportages, het oefenen van schrijfvaardigheid, informatienetwerken,
kennisdeling en... je hebt je mondiaal bereik.
Ik moet opeens denken aan een regionaal nieuwsbericht over de
‘geheimzinnige’ weblogger. Deze presteerde het om iedere dag bepaalde dorpsnieuwtjes op z’n weblog te zetten. Resultaat was dat
menig dorpsbewoner er ging kijken en, soms tot zijn eigen verbazing, daardoor zelf in het nieuws stond.
Sinds een jaar wordt de weblog door enkele mensen in het onderwijs gebruikt. Een paar voorbeelden van weblogs zijn:

• het ICT en Onderwijs Blog (http://
www.gorissen.info/Pierre/)
• Peters Onderwijs & ICT-Blog (http://
homepage.mac.com/pbsloep/myblog/)
• Een weblog van Havo 4, wiskunde B
(http://klaas.wijnia.com/)
• Een weblog van een belgische meester uit het basisonderwijs (http://
www.mees.ws/)
• Margreet van den Berg-ICT en onderwijs
(http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/)
• De weblog van Jan Marijnissen (http://
www.janmarijnissen.nl/weblog)
• Een experimentele weblog bij Fontys
Hogescholen (http://www.platform-onderwijs-ict.nl/index.php)
• Weblog van Sybilla Poortman (http://
www.inter-net-viewer.nl/weblog/)
Inmiddels ben ik overtuigd van het nut
van dit nieuwe medium en ben ik bezig
om een weblog in de lucht te brengen
voor mijn directe collega’s om er korte recensies van artikelen of bijvoorbeeld congresbezoeken op te plaatsen. Het voordeel
is dat alle betrokkenen artikelen kunnen
plaatsen, deze van elkaar kunnen inzien
en er snel op kunnen reageren. Je kunt
het zien als een Community of Practice,
een groep mensen, (in organisaties), met
een gemeenschappelijk interesse, die samenwerken, ideeën uitwisselen, oplossingen bedenken en innoveren. Dit kan
vervolgens als good practice aan de organisatie getoond worden.
Natuurlijk heb je niet de tijd om iedere
dag alle weblogs te bekijken op nieuws.
Daarom kun je je ‘abonneren’ op weblogs
(en ook op internetpagina’s), zodat je heel
regelmatig automatisch alleen de nieuwste artikelen ophaalt. Daarover de volgende keer meer.
Meer weten over weblogs?
kijk dan bij http://www.platform-onderwijs-ict.nl/index.php/weblog/presentatie_
webloggen_deel_2/. Daar vind je een presentatie over webloggen, gemaakt door
Gerard Bierens & Pierre Gorissen van
Fontys. Ook vind je informatie op http:
//nl.wikipedia.org/wiki/Weblog.
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