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Expertisecentrum	Onderwijs	&	ICT	Suriname	

info@ecoisonline.org 

Ecois-nieuwsbrief februari 2012 

 

Aan de abonnees op de gratis Ecois-Nieuwsbrief*)  

 

Hierbij bieden wij u de editie februari 2012 van onze Nieuwsbrief aan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Ecois-team, Pieter van der Hijden (Sofos, pvdh@sofos.nl), Marco Ligtvoet 

(IOL, mjwligtvoet@hotmail.com) en Lucenda Plet (IOL, p_lucenda@hotmail.com).  

*) U ontvangt deze Nieuwsbrief (max. 6 maal per jaar) omdat u 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). 
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Gratis	ECOIS	CD-ROM	voor	bezoekers	Virtual	Educa	

Ecois heeft een CD-ROM ontwikkeld met de titel "Onderwijs & ICT Bronnen voor Onderwijsprofessionals 

- 2012". Het biedt deze aan de deelnemers van Virtual Educa gratis aan. *) 

 

De CD-ROM van Ecois ziet er na openen uit als een website. 

Ecois, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, heeft een grote hoeveelheid openbaar materiaal 

over ict en onderwijs verzameld dat interessant en bruikbaar kan zijn voor leerkrachten, schoolleiders en 

beleidsmakers op onderwijsgebied.  

Inhoud	

De CD-ROM is gevuld met:  

• een veertigtal handreikingen voor professionalisering op het gebied van onderwijs & ict; 

• een boekenplank met ondermeer "TACCLE - het e-learning handboek voor leerkrachten" en de 

complete onderzoeksreeks van Kennisnet: 35 handzame rapportjes over concrete toepassingen van ict 

in het onderwijs; 

• software-pakketten: 7-Zip, Adobe Reader, Audacity, AVG Anti-virus, CCleaner, Exe Leren, Freemake 

Audio Converter, Freemake Video Converter, Freemind, Gamemaker,Hot potatoes, Irfanview, Open 

Office en Xerte; 

• concreet leermateriaal voor kleuter- en lager onderwijs of hyperlinks daar naar toe; 

• alle MINOV-toetsen, examens en herexamens 2007 t/m 2011 én de correctiesleutels; 

• hyperlinks naar 125 Web 2.0 toepassingen, social media en webtools die interessant zijn voor het 

onderwijs. 

De samenstellers, Pieter van der Hijden, Marco Ligtvoet en Lucenda Plet, hebben vooral 

voor Nederlandstalig materiaal gekozen. Al dit materiaal is georganiseerd in de vorm van een website die 

in haar geheel op CD-ROM gezet is. De gebruikers navigeren daar doorheen alsof ze op internet zitten. 

Downloaden wordt daardoor kopiëren vanaf de CD-ROM; geen internet nodig en dus veel sneller. De hele 

CD-ROM bespaart de gebruikers zo wel weken download-tijd! 
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Distributie	

Ecois biedt zijn "Onderwijs & ICT Bronnen voor Onderwijsprofessionals - 2012" aan de deelnemers van de 

Virtual Educa Caribbean conferentie en workshops van 29 februari - 2 maart 2012 gratis aan. Het is 

toegestaan om de CD-ROM zelf te vermenigvuldigen en verder te verspreiden (mits gratis!). Er geldt 

OP=OP. Wie niet deelneemt en tóch de CD-ROM wil hebben, kan deze tegen kostprijs (SRD 

5) HIER bestellen of via onze website (http://www.ecoisonline.org, rechts bovenaan). Zij krijgen dan binnen 

enkele dagen per email nader bericht over afhalen en betalen. 

Achtergrond:	IDB	schrijft	over	ICT	op	scholen	"Waarom	overheden	hun	

huiswerk	moeten	doen"	

De IDB heeft een boek over "Development connections; unveiling the impact of new information 

technologies" uitgegeven. Het bevat onder meer een hoofdstuk (42 blz.) over ICT in Scholen met als 

ondertitel "Waarom overheden hun huiswerk moeten doen". IDB beschouwt de uitgave in de reeks 

"Development in the Americas" als haar "flagship publication". Alberto Chong voerde de redactie, 

uitgever is IDB,  Palgrave / Macmillan, 2011. 

 

Book cover 

De auteurs hebben tal van projectevaluaties bestudeerd, bij voorkeur die waarbij met controlegroepen 

gewerkt is. De projecten hadden betrekking op onderwijs, instituties, gezondheidszorg, milieu, bedrijven & 

arbeid en bankwezen. Doorgaans bleek bij een flink aantal projecten de ict-component zeer positief 

gewerkt te hebben. Alleen bij onderwijs en milieu was dat veel minder duidelijk. 

Een hoofdconclusie is dat ICT potentiëel zeer bruikbaar, maar geen tovermiddel is. De verwachtingen 

moeten niet te hooggespannen zijn, anders leidt dat maar tot teleurstellingen en vervolgens tot het 

onbenut laten van de mogelijkheden die ict wél heeft. 

We focussen hier verder op het hoofdstuk dat over ict op scholen gaat (42 blz.); waarom overheden hun 

huiswerk moeten doen. 
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ICT	op	school	

Over het algemeen doen kinderen het in Latijns-Amerikaanse en Caribische landen slechter op school dan 

in landen elders met een vergelijkbaar GDPpc. Nieuwe technologieën die al een tijd bestaan, zoals 

calculators, radio, tv en telefoon, hebben bovendien het onderwijs niet radikaal veranderd. Waarom 

zouden computers en telecommunicatie dat nu wél moeten doen. Het antwoord is kort samengevat: er is 

hoop, maar er moet nog heel wat gebeuren. 

De ontwikkeling van ICT in het onderwijs loopt in verschillende Latijns-Amerikaanse landen volgens 

ongeveer dezelfde stadia: 

• Invoeren van een computer lab (computer-lokaal); 

• Aansluiten van het computer lab op het internet; 

• Trainen van docenten en toepassen in het onderwijs; 

• Opzetten van een website voor educatief gebruik; 

• Uitvoeren van pilots met één computer per leerling. 

De (grote) verschillen tussen landen zitten in het moment waarop ze deze ontwikkeling gestart zijn en het 

gevolgde tijdpad. Zo begon Costa Rica al in 1987 met het inrichten van computer labs, Nicaragua pas in 

2004. 

De auteurs benadrukken dat de Total Cost of Ownership (TCO) van computers op school belangrijker is dan 

de aanschafprijs van de hardware. In het begrip TCO zitten naast aanschaf van hardware, ook software, 

teacher training, internet, en de jaarlijkse terugkerende kosten. Uiteraard lopen prijzen en condities van 

land tot land enorm uiteen. Maar ook een regionaal gemiddelde leidt al tot interessante inzichten. De TCO 

van het een-op-een goedkope laptops verstrekken bedraagt USD 94. Wordt daarbij gebruik gemaakt van 

speciaal ontwikkelde software en intensieve teacher training dan loopt de TCO op tot USD 217. Blijft de ICT-

inzet beperkt tot een computer lab waarvan iedere student twee uur per week gebruik maakt, dan 

bedraagt de TCO slechts USD 23. 

Enkele bevindingen: 

• Het aantal computers op een school zegt niet zo veel. Beter is het om het aantal minuten dat ze 

wekelijks per leerling beschikbaar zijn aan te geven. Nog beter is het om te letten op het feitelijk 

gebruik: hoe vaak en waarvoor. 

• De claim dat ICT in het onderwijs de leerlingen gemotiveerder maakt en dus leidt tot beter leren en 

minder dropouts kan nog niet voldoende worden aangetoond. Soms zijn ook negatieve effecten 

gesignaleerd (minder interesse voor huiswerk en meer voor "computeren"). 

• Inzetten van ICT om leerlingen computerskills bij te brengen en daarmee hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten, schijnt te werken, al is niet duidelijk hoe de auteurs dit hebben vastgesteld. 

• Inzetten van ICT om het leerproces efficiënter te laten verlopen, zien de auteurs vooral als het 

aanbieden van Computer-Assisted Instruction. Bij taal en rekenen/wiskunde leidt dit inderdaad tot 

aanzienlijke verbeteringen.  
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Huiswerk	

De auteurs komen tot de volgende aanbevelingen: 

• Experimenteer en evalueer; 

• Breid interventies geleidelijk uit (liever kleine stappen, dan grote sprongen voorwaarts); 

• Neem alle noodzakelijke inputs in de plannen en begrotingen op; dus niet alleen apparatuur, maar ook 

leermiddelen (software), deskundige begeleiding, enz. 

• Focus de huidige computertoegang op toepassingen die effectief zijn: polijsten van de ICT skills en 

verder gaan met Computer Assisted Instruction; 

• Definieer beleid in termen van gebruik en niet in termen van toegankelijkheid; 

• Zorg dat laptops voor thuis, daar op de juiste wijze gebruikt worden; 

• Realiseer je dat grootschalige interventies de relatieve meerwaarde van investeringen in software doen 

toenemen; in andere woorden: software aanpassingen die leiden tot betere leerresultaten zijn duur; als 

je ze eenmaal hebt gerealiseerd, kun je ze vrijwel zonder extra kosten onbeperkt toepassen; de kosten 

per gebruiker dalen daardoor en de meerwaarde stijgt; 

• Benut ict ook om de voortgang en resultaten van je programma's te monitoren; 

• Stimuleer de samenwerking tussen verschillende landen bij het ontwikkelen van publieke goederen en 

diensten. 

Opinie	

Wat ons opviel: 

• De auteurs maken geen melding van (onderzoek naar) efficiency-verbeteringen door ICT in te zetten 

voor tijd- en plaats-onafhankelijk leren, afstandsleren. 

• De auteurs maken ook geen melding van (onderzoek naar) de effecten van laptops-mee-naar-huis op 

de ontwikkeling van gezinsleden (ouders!). 

• De auteurs hebben een economische kijk op ICT en onderwijs. Zij zien de computer als één van de 

ingrediënten die de leerkracht in kan zetten bij het produceren van onderwijs. Daardoor hebben zij 

minder oog voor de nieuwe didactische mogelijkheden van ICT, zoals samenwerkend leren (ook 

asynchroon, op afstand en met anderen dan de eigen groep), leren via gaming/simulation enz. 

• De auteurs werken met data over tal van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Data over 

Suriname ontbreken. 

Al met al een interessant bieden de auteurs een waardevol overzicht over ICT in scholen. Alleen al daarom 

is de publicatie o.i. een aanwinst. 
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Nieuwe	ontwikkelingen	in	Suriname	

Supermario	aan	de	Suriname-rivier?	SchoolTV	wordt	interactief	

MINOV SchoolTV experimenteert met educatieve computergames. De Stuurgroep Herintroductie 

Diagnostische Toets kreeg daar onlangs een voorproefje van. U kunt zelf meekijken via de SchoolTV-

pagina op de ECOIS-website. 

De Afdeling SchoolRadio en -TV van MINOV staat vooral bekend om haar stroom van korte educatieve 

filmpjes voor het onderwijs. Alleen is die manier van werken niet interactief. Daarom zullen de activiteiten 

binnenkort uitgebreid en uitgebouwd worden naar interactieve vormen. De afdeling experimenteert 

intussen druk met interactief, digitaal leermateriaal, zoals computergames. Supermario aan de Suriname-

rivier? Kijk Probeer zelf maar! 

 

Logo SchoolTV 

 
 

Voorbeeld: Kruiswoord-puzzel 

 

Manic miner en de rivieren van 

Suriname 

SchoolTV heeft eerder het filmpje "Van Oost naar West" uitgebracht. Daarin maken de kijkers een reis van 

Albina naar Nieuw Nickerie. Op basis van deze "content" heeft SchoolTV nu als proef enkele 

computertoepassingen ontwikkeld: een interactieve kruiswoordpuzzel, een serie Arcade-games en een 

variant op het spelletje "galgje". Alles staat online op de SchoolTV pagina van ECOIS 

(http://www.ecoisonline.org). 

Als u het netjes wilt doen, moet u natuurlijk eerst naar het filmpje "Van Oost naar West" kijken (ongeveer 

10 minuten). Dat eindigt trouwens ook al met een paar quizvragen en laat vervolgens het juiste antwoord 

zien. Bij de nieuwe interactieve computertoepassingen ligt dat anders. Kinderen die toegang tot het 

internet hebben kunnen, waar dan ook, spelenderwijs en zelfstandig leren. Probeert u het maar 

(http://www.ecoisonline.org, klik op SchoolTV): 

• Als eerste kunt u uw kennis beproeven met de kruiswoordpuzzel. Klik op een cijfer in de figuur en u ziet 

een omschrijving. Bedenk het bijbehorende woord en vul dat in, enz. 

• Vervolgens komen de Arcade-games aan de beurt. Dat zijn games zoals ze ook in speelhallen (Arcades) 

worden/werden aangetroffen. U hebt hier de keuze uit vijf verschillende games die werken op basis 

van één set vragen en antwoorden. De games heten Manic Miner (een soort Super Mario platform 

game), Canon Ball Fun, Flashcards, Wordshoot en Matching Pairs (een variant op Memory-kaartjes). 
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• De laatste game is een variant op "Galgje", een bekend paper-and-pencil game. U moet de naam van 

een van de districten raden. Bij elke letter die u fout zit, wordt het gevaar groter. 

MINOV SchoolTV heeft haar eerste experimentele games onlangs gedemonstreerd aan de Stuurgroep 

Herintroductie Diagnostische Toets. SchoolTV ziet educatieve games als één van de mogelijkheden om 

leerlingen geautomatiseerde feedback aan te bieden. Het is een mogelijkheid die bovendien motiverend 

kan werken en daarmee het onderwijs aantrekkelijker kan maken. 

Ecois ondersteunt Minov SchoolTV bij deze experimenten. Ecois kan trainingen in het ontwikkelen van 

dergelijke games verzorgen. Via de Ecois website (een leeromgeving) kunnen de resultaten desgewenst 

gedeeld en/of afgespeeld worden.  

(Mini)	Fab	Lab	Suriname	

Het Fab Lab Suriname komt er. Het duurt alleen nog even. Intussen kunt u in het klein al beginnen met 

uw eigen Mini Fab Lab. 

 
Fab Lab logo 

 

SpanCampus artist impression 

 

Aan het werk met de snijplotter 

Een Fab Lab (fabricage laboratorium) is een werkplaats voor digitale fabricage. Er staan verschillende 

productiemachines (bijv. een laser-cutter, een 3D-printer) die via computers zijn aan te sturen. Fab Labs 

werken wereldwijd samen en zijn alle voor een deel van hun tijd openbaar en gratis toegankelijk.  

Ook in Suriname is een samenwerkingsverband van verschillende partijen met onder meer de Nederlandse 

Waag Society een Fab Lab aan het voorbereiden. Daar kunnen zowel praktijkmensen, wetenschappers, 

schoolklassen en wie ook maar wil terecht om met computer-design en productie te leren werken, 

prototypes voor nieuwe producten te ontwikkelen, unieke producten te maken waar je er maar één of een 

beperkt aantal van nodig hebt, enz. Alleen al met de aanschaf van apparatuur is bij een doorsnee Fab Lab 

een bedrag van ongeveer EUR 50.000 gemoeid. 

Het is de bedoeling dat Fab Lab Suriname een plaats krijgt op de SpangCampus. Dat wordt een creatieve 

campus voor bedrijven en instellingen op het gebied van onderwijs, ict en creatie. SpangCampus is 

momenteel in ontwikkeling. Het Fab Lab zal daar nog even op moeten wachten. 
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In afwachting van het "echte" Fab Lab kunt u zelf al met een kleine uitvoering daarvan beginnen, een Mini 

Fab Lab (www.minifablab.nl). U kunt bijvoorbeeld een snijplottertje aanschaffen en een elektronica-kitje en 

inspiratie opdoen op websites zoals http:///www.instructables.com. Bezoekers van over de hele wereld 

delen daar hun "recepten" met elkaar, ook niet digitale trouwens, van tomatensoep tot knipogende 

autolampen, enz. enz. enz.  

Een snijplotter is een soort "printer" die de contouren van een ontwerp uitsnijdt in papier, plakplastic of 

dun karton. Een A3-uitvoering van een dergelijk apparaat kost USD 300 (zie bijvoorbeeld de Silhouette 

Cameo, http://www.silhouetteamerica.com, de bijbehorende design software is gratis). 

 

Stoplichten maken met de 

Arduino 

 

Samen van plaatjes filmpjes 

maken met Live Movie Maker 

 

Regenboog cakejes dankzij 

YouTube 

Behalve open source software bestaat er ook open source hardware. Arduino is een combinatie van beide. 

De hardware bestaat uit een programmeerbare microprocessor (een klein computertje dus). Je kunt hier 

allerlei sensoren op aansluiten, biiv. voor licht, trilling, geluid (microfoon), of simpelweg schakelaartjes. Je 

kunt ook allerlei zaken laten gebeuren, bijv. lampjes laten branden, infrarood signaal genereren 

(afstandsbediening), motortje laten draaien. Wat de microprocessor met al deze inputs en outputs doet 

staat in een programma gebakken. Dat programma maak je zelf met de Arduino software op je PC. Via een 

USB-kabel "brandt" je dat programma dan in de microprocessor. Daarna kan die dat programma tot in het 

oneindige blijven afspelen. Achteraf wijzigen en het programma vervangen kan trouwens ook. De Arduino 

hardware kost kant en klaar EUR 20. Voor enkele tientjes meer hebt u er meteen een hele verzameling 

sensors, lampjes enz. bij. De Arduino software is gratis (zie http://arduino.cc). 

Maar ook met uw eigen huis-, tuin- en keuken spullen en informatie vanuit het internet kunt u al heel wat 

in gang brengen. De filosofie van het Fab Lab gaat niet alleen over digitaal, maar ook over open design en 

delen van kennis. Het is bijv. heel stimulerend om samen met Windows Live Movie Maker van plaatjes een 

filmpje te maken. En wat dacht u van "cups" in alle kleuren van de regenboog? Het recept is te vinden op 

YouTube onder "How to make a rainbow cake". U kunt kiezen uit 1400 filmpjes! En zou het niet handig zijn 

om de wifi-ontvangst van uw computer een "boost" te geven; kosten: een blikje Parbo. Hoe? Het is veel 

leuker als u dat zelf uitzoekt :). 

Ook voor het onderwijs heeft een (mini) Fab Lab veel te bieden: leren ontwerpen (individueel en 

gemeenschappelijk), inzicht krijgen in "maak-processen", opdoen van technische vaardigheden, trots en 
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gemotiveerd worden door je eigen (onvermoede) prestaties, verruimen van beroepsperspectief, kortom: 

empowerment in een technische wereld.  

Nieuws	van	elders	

ICT-praktijkdagen	in	Vlaanderen	

Aan de Katholieke Hogeschool Kempen in het Belgische Geel vond op 10 januari 2012 de 20e ICT-

praktijkdag voor leerkrachten plaats. Opnieuw wisten de organisatoren een duizendtal geïnteresseerden 

te trekken. De formule kan ook voor Suriname interessant zijn; de selectie van de onderwerpen óók! 

Inhoud	

Het programma van de recente ICT-praktijkdag geeft een aardig beeld van wat er momenteel leeft in het 

Vlaamse onderwijsland. Als we alleen letten op de onderwerpen die een "full house" opleverden zien we: 

• 3D ontwerpen en 3D printen 

• Content Management Systemen 

• Educatief gebruik van de iPad 

• Educatief gebruik van sociale media 

• Educatieve games leren maken / aanpassen 

• Moodle, elektronische leeromgeving 

• Multimedia op internet zoeken en hergebruiken 

• Presentaties maken (alternatieven voor Powerpoint) 

Opvallend was daarnaast Xerte, dat pretendeert een opvolger te zijn voor Exe en Hot Potatoes (die beide 

ook in Suriname in gebruik zijn).  

Uw verslaggever volgde zelf 's morgens een uitstekende workshop Arduino, gegeven door een scholier uit 

Zeeland (!) en gaf 's middags zelf "Moodle 2 voor docenten". Bijzonder trouwens dat Moodle ook in 

Vlaanderen meer belangstelling begint te trekken. Daar beslissen meestal de zogeheten "koepels" wat hun 

scholen aan software gaan gebruiken. Voordat Moodle groot en bekend was hadden die hun keus al 

bepaald. 

Organisatie	

De formule voor de ICT-praktijkdagen is vrij eenvoudig. Enkele maanden voor de bijeenkomst kan iedereen 

(leerkrachten, consultants, leveranciers, studenten) die denkt wat interessants te melden te hebben op het 

gebied van onderwijs en ict een voorstel indienen voor een praktijksessie, presentatie of workshop van 2,5 

uur. Dat deden laatst 108 potentiële sprekers. 

Vervolgens kunnen de deelnemers uit lager, secundair en hoger onderwijs zich inschrijven en aangeven 

welke sessies ze willen volgen. Op een gegeven moment wordt de balans opgemaakt. Sessies met te weinig 



11 

 

inschrijvingen vallen af (13); de rest gaat door (95). Alles wordt administratief afgehandeld via de website 

op http://www.ictdag.be. 

Het programma  bestaat uit enkele centrale onderdelen, maar vooral uit de ochtendworkshops en de 

middagworkshops. In de lunchpauze en achteraf is er ook nog een informatiemarkt met stands van een 

aantal bedrijven. Na afloop kunnen deelnemers en sprekers via de website evalueren. De sprekers kunnen 

ook nog materiaal online zetten. De ICT-praktijkdag vindt steeds in een groot schoolgebouw plaats. Waar 

kun je immers elders 40 parallelsessies houden. Dankzij sponsors worden de ict-voorzieningen voor die dag 

flink opgevoerd. 

De deelnemers betalen een extreem laag bedrag in vergelijking tot commerciële congressen, de sprekers 

krijgen een bescheiden beloning plus onkostenvergoeding. De organisatie (commerciëel!) ontvangt verder 

bijdragen van sponsors en standhouders. 

Hoe zou het zijn om in Suriname 1-2 keer per jaar een dergelijk evenement te organiseren? Laat het ons 

weten via info@ecoisonline.org. 

Just	in	case	

De 21e ICT-praktijkdag vindt op 29 mei 2012 plaats aan de Hogeschool van Gent (http://www.ictdag.be). 

Tot en met 28 februari kunnen potentiële sprekers hun voorstellen indienen. 
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Ushahidi	-	Crowdsource-tool	voor	actuele	plaatsgebonden	informatie	

Ushahidi is een web-applicatie om via het publiek actuele en plaatsgebonden informatie te verzamelen, 

te combineren en te presenteren. Het wordt toegepast bij natuurrampen, verkiezingen, sociale 

veranderingen enz.  

 

Ushahidi logo 

 
Overstromingen in Colombia 

 
Ushahidi-toepassingen in Amerika 

Software	

Bij een Ushahidi-toepassing kan het publiek op verschillende manieren, bijv. email, sms, twitter, 

webformulier, rapporteren over relevante gebeurtenissen. Ushahidi checkt de binnenkomende informatie 

en publiceert die vervolgens op het web. Dat gebeurt in de vorm van een interactieve kaart die op 

onderwerp en tijdstip te filteren is en toegang geeft tot de oorspronkelijke rapporten. 

Ushahidi is het Swahili-woord voor Getuigenis. De website is gestart als een hulpmiddel voor Kenyaanse 

journalisten om het geweld na de verkiezingen van 2008 in kaart te brengen. Later werd ze ook gebruikt 

voor het monitoren van bijv. de verspreiding van de Mexicaanse griep wereldwijd. 

Het Ushahidi-team werd een non-profit organisatie; de software werd een gratis en open source platform 

dat ieder naar eigen inzichten kan aanpassen. Er zijn intussen al tientallen toepassingen mee gemaakt. 

Ushahidi heeft een gratis app voor Android en iPhone/iPad uitgebracht. Sommige Ushahidi-toepassingen 

hebben een eigen app ontwikkeld, bijv. MapATL over criminaliteit in Atlanta en Inherity over cultureel 

erfgoed wereldwijd. 

Op de Ushahidi website staat een interactieve wereldkaart met alle bekende toepassingen van Ushahidi, 

allemaal aanklikbaar (http://www.ushahidi.com/products/ushahidi-platform).  

Bijzonder	

• Ushahidi heeft een playback-knop waarmee je de historische ontwikkeling van de toepassing kunt 

simuleren. 

• Ushahidi laat u ook vaste lagen aan de kaart toevoegen bijv. een districtsindeling. 

• Ushahidi gebruikt voor dataverrijking aparte software (Silver River, ook gratis en open source). 
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• Ushahidi kunt u op uw eigen server installeren, maar is ook kant-en-klaar te gebruiken via de 

Crowdmap-server. 

Onderwijs	

Enkele tips voor het onderwijs: 

• Gebruik een bestaande Ushahidi-toepassing als interactieve informatiebron. 

• Creëer een nieuwe toepassing en gebruik uw hele schoolgemeenschap als crowd. 

• Stimuleer uw (ict-)studenten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Ushahidi-

platform. 

Signalement	

Sorry, we zitten al op ruim 12 bladzijden. Volgende keer weer een Signalement. Wilt u zo lang niet wachten 

kijk dan op: http://feeds.delicious.com/v2/rss/tag/ecois.site?count=99. 


