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Pierre Gorissen: ‘Innovatie, online en onderweg’
maandag 22 maart 2004 , door Pierre Gorissen

Als ICT -Consulent van de Afdeling Onderwijs was Pierre Gorissen de afgelopen week betrokken bij
Innovatium 2004, de jaarlijkse bijeenkomst van de Digitale Universiteit. Verder stond zijn week vooral
ook in het teken van reizen: met het openbaar vervoer en op de digitale snelweg.
Maandag 15 maart
Vandaag is het begin van een rare week. De dag begint met het regelen van de faciliteiten voor een
tweetal telefonische vergaderingen. Omdat ik vandaag thuis werk en niet de hele tijd met de hoorn in
de hand wil zitten, wil ik graag handsfree werken. Dat blijkt voor vaste telefoons een stuk moeilijker te
regelen te zijn dan voor een mobiel toestel.
Het eerste telefonisch overleg is met Sylvester Draaijer van de VU en Jan de Goeijen van de
Universiteit Twente. Het gaat over de laatste voorbereidingen en aanpassingen aan onze presentatie
voor de sessie over online toetsen, morgen tijdens Innovatium 2004 van de Digitale Universiteit. Tijdens
het overleg blijkt al dat we ons geen zorgen hoeven te maken als de zaal morgen niet in is voor een
discussie. Want hoewel we het gelukkig ook veel met elkaar eens zijn, hebben we voldoende stof om
met elkaar in discussie te gaan.
De tweede telefonische vergadering begint om vier uur 's middags. Namens een expertisegroep van
SURF die het gebruik van leertechnologiespecificaties en standaarden in Nederland wil bevorderen,
neem ik deel in een ontwikkelproject waarin gewerkt wordt aan een nieuwe versie van de afspraken
rond het uitwisselen van toetsmaterialen (voor de insiders: QTI versie 2 ). De organisatie die het project
initieert, het IMS Global Learning Consortium is een internationale organisatie met vertegenwoordiging
over de hele wereld. De projectleden voor dit project komen uit de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en Nederland.
Hoewel het meeste overleg telefonisch plaats vindt in de vorm van een wekelijks overleg, zijn er ook
een aantal face -to-face bijeenkomsten. De eerste was in Amsterdam, de vorige in Zürich en deze keer
in Princeton (VS). Projectleden die niet aanwezig konden zijn konden telefonisch inbellen en zo
meepraten. Ook konden we op afstand meekijken op het beeldscherm van de voorzitter. Naast de
zeven deelnemers in Princeton waren er drie mensen vanuit het Verenigd Koninkrijk en ikzelf vanuit
Nederland via de telefoon aanwezig. Bellen met de VS is tegenwoordig goedkoop genoeg om een paar
uur een verbinding open te houden en om half twaalf (half zes ’s avonds in Princeton) was het overleg
afgerond.
Dinsdag 16 maart
Om half zeven liep de wekker weer af. Snel
naar het station voor de trein van Deurne
naar Ede -Wageningen voor Innovatium
2004. Innovatium is de naam die dit jaar
voor het eerst gebruikt wordt voor de
jaarlijkse bijeenkomst van de Digitale
Universiteit (DU) . Het programma bestaat
uit een aantal plenaire sessies,
parallelsessies op verschillende
deelgebieden en een productenmarkt met
resultaten van DU-projecten. En natuurlijk
is het een gelegenheid om bij te praten met
mensen die ik al kortere of langere tijd niet
gezien of gesproken heb.
De sessie verloopt goed, het was ons
eerste gezamenlijk optreden, maar de
voorbereidende telefoontjes en mailtjes
hebben hun vruchten afgeworpen. Anders
ook dan we zelf hadden gevreesd weten
we het geheel, inclusief de discussie met
de zaal, redelijk binnen de beschikbare tijd
te houden.
Helaas heb ik maar tijd voor een halve dag
want ik moet vanmiddag om vier uur weer
voor de IMS projectbijeenkomst inbellen.
Dus tijdens de lunch alweer in de trein
terug. Lekker luxe in een treinstel met
stroomvoorziening voor laptops. Nu alleen nog een netwerkaansluiting en je hoort mij niet meer klagen
over vertragingen.
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Woensdag 17 maart
Ik ga vandaag op bezoek in Venlo bij Tons Fleuren. Zij is onlangs overgestapt van ICT Services naar
een functie als Teamleider Mediatheek Venlo voor Mediavoorzieningen. Ik ben mijn loopbaan bij Fontys
begonnen als docent in Venlo. Tijdens het project Multimedia in studentgecentreerd onderwijs hebben
we veel samengewerkt bij het uitbreiden van de ICT-voorzieningen in Venlo, zoals bijvoorbeeld het in
de lucht brengen van een intranet voor de locatie met publiceerfaciliteiten voor docenten en het
uitrusten van leslokalen met Smartboards en beamers. Na mijn overstap naar de afdeling Onderwijs in
Eindhoven was ik er al een tijdje niet geweest. Dit is een mooie gelegenheid om te zien wat er allemaal
veranderd is en hoe het gebruik van de verschillende faciliteiten zich in die paar jaar ontwikkeld heeft.
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Gelukkig hebben we meer gedaan dan terugkijken en ook uitgebreid gesproken over de rol die
mediatheken kunnen spelen bij e-learning. Ik denk dat we op dit gebied de komende tijd nog het nodige
zullen horen van Venlo!
Donderdag 18 maart
Eindelijk voor het eerst sinds ruim een week weer eens een dag in Eindhoven op mijn werkplek.
Overleg over N@tschool , uiteraard bijpraten over de afgelopen week, declaraties regelen en de inhoud
van mijn analoge postvak verwerken.
’s Middags bezoek van de fotograaf voor de foto bij dit verhaal é n overleg over het gebruik van
metadata voor het beschrijven van educatieve software en nog een laatste telefonische vergadering
deze week. Dit keer met Jocelyn Manderveld (OUNL in Heerlen) en Frank Benneker (UvA in
Amsterdam) van SURF SiX. Hoewel ik nooit zo ’n fan van telefonisch overleg was (ik zie de mensen
met wie ik praat veel liever) levert het in dit geval veel (reis -)tijdwinst op. Toch wordt het tijd voor
fatsoenlijke beeldverbindingen, en dan bedoel ik niet een schokkerig beeldje op postzegelformaat.
Vrijdag 19 maart
Vandaag niet veel werk voor Fontys. Vrijdag is namelijk mijn papadag en ben ik thuis voor Marit, mijn
dochter van drie, en Niek, mijn zoontje van één jaar. Op ons gemak met z’n drie ën naar de supermarkt,
lekker verse broodjes bij de lunch en daarna gaan zij nog even slapen. Ik kruip achter mijn laptop om
de binnengekomen e-mail te beantwoorden en het online nieuws te lezen. Even tijd ook om mijn eigen
website over ICT en Onderwijs bij te werken en de presentatie van afgelopen dinsdag toe te voegen. In
mijn mailbox zit de nieuwsbrief van SURF met daarin de aankondiging van onze publicatie over de reis
naar Online Educa Berlin 2003 é n een mail van Marja Verstelle met de vraag of we hierover ook een
bericht willen schrijven voor de volgende nieuwsbrief van de e -learning website willen schrijven.
Als ik bezig ben met het afronden van mijn verslag over de afgelopen week, klinkt er van boven ‘Papa,
ik ben klaar met slapen! ’, dus snel de laptop weg en naar boven … ..
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