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SURF draagt bij aan leertechnologiestandaarden via IMS
Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek in
Nederland, is per december 2003 toegetreden tot het IMS Global Learning Consortium. Als
contributing member zal SURF op actieve wijze gaan bijdragen aan de ontwikkeling van
leertechnologiestandaarden en specificaties. Met dit lidmaatschap treedt SURF op als
vertegenwoordiger en belangenbehartiger van het hoger onderwijs in Nederland.
Systemen die het leerproces van studenten ondersteunenen, zoals digitale leeromgevingen en learning
content management systemen, worden steeds belangrijker en nemen in aantal toe. Daarmee groeit ook de
behoefte om deze systemen te kunnen koppelen en onderling informatie te laten uitwisselen. Gezien de
diversiteit en het aantal typen systemen is het belangrijk dat er standaarden en specificaties zijn, waarin de
afspraken rondom de informatieuitwisseling zijn vastgelegd. Deze worden ontwikkeld binnen het IMS
Global Learning Consortium. Namens de Nederlandse hogescholen en universiteiten krijgt SURF de
mogelijkheid in het ontwikkelproces van IMS-specificaties te participeren en via stemrecht invloed uit te
oefenen bij het goedkeuren van nieuwe initiatieven en specificaties.
SURF SiX expertisegroep
De vertegenwoordiging binnen IMS vindt plaats door de SURF SiX expertisegroep. Deze groep heeft als
doel de kennis over nationale en internationale specificaties en standaarden op het gebied van
leertechnologie te vergroten. De SURF SiX expertisegroep streeft er bovendien naar het gebruik van die
standaarden en specificaties binnen het Nederlands hoger onderwijs te bevorderen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de SURF SiX expertisegroep (http://e-learning.surf.nl/SiX).
Stichting SURF
SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. De
universiteiten en hogescholen werken samen in SURF inzake ICT-ontwikkelingen in de domeinen ICT en
Onderzoek, Onderwijs en Organisatie, en wat het netwerk SURFnet en de softwarelicenties van
SURFdiensten betreft.
SURF-website: www.surf.nl
IMS
Het IMS Global Learning Consortium is een onpartijdig forum waarbinnen leden samenwerken aan
vereisten voor interoperability and re-use. IMS is een wereldwijde non-profit organisatie met contributing
members en affiliates uit alle sectoren van de e-learning community. Tot de leden behoren hardware en
software leveranciers, onderwijsinstellingen, uitgevers, regeringsagentschappen, systems integrators,
multimedia content providers en andere consortia.
IMS website: www.imsglobal.org
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